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INTERBEDÖMARRELIABILITET I KODNINGSVERKTYGET ”MOTIVATIONAL
INTERVIEWING TREATMENT INTEGRITY CODE” 3.0 (MITI 3.0)∗

Nina Johansson

Med metoden Motiverande samtal (MI från engelska Motivational
Interviewing) kan rådgivare höja klienters motivation. Genom att koda
rådgivarbeteende i MI-sessioner med kodningsverktyget ”Motivational
Interviewing Treatment Integrity” (MITI) kan sessionen utvärderas.
Det är viktigt att kodningsverktyget har hög reliabilitet för att ge
tillförlitlig feedback till rådgivare och upprätthålla metodens kvalitet.
Det primära syftet med studien är att undersöka
interbedömarreliabiliteten i den nya versionen MITI 3.0.
Interbedömarreliabiliteten analyseras enligt Cronbachs α och ICC på
dubbelkodat material och hypotesprövning av skillnader mellan
korrelationer genomförs för att undersöka skillnader i
interbedömarreliabilitet mellan MITI 2.0 och MITI 3.0. Ett ytterligare
syfte är att undersöka om MITI 3.0 mäter samma sak som dess
föregångare, MITI 2.0. Diskrepans mellan MITI-versionerna
undersöks genom att samma material som använts tidigare även
dubbelkodas enligt MITI 2.0 och prövas enligt oberoende t-test.
Resultatet tyder på att MITI 3.0 motsvarar sitt syfte samtidigt som
interbedömarreliabiliteten har ökat. Omarbetningen av MITI-verktyget
kan bedömas som lyckad med positiv effekt på
interbedömarreliabiliteten samtidigt som diskrepansen mellan MITI-
versionerna var låg.

I Sverige introducerades Motiverande samtal (MI) genom boken ”Sju steg till minskat
alkoholberoende” av Rönnberg och Sandahl (1988). Efter detta har flera andra svenska
böcker och artiklar om MI givits ut (Andréasson & Brandell Eklund, 1999; Andréasson
Ekman, Forsberg, Rönnberg & Öjehagen, 1993; Barth & Näsholm, 2006; Forsberg, 2002,
2006, 2007). Många av samhällets organ som till exempel hälso- och sjukvården,
socialtjänsten och kriminalvården arbetar för människors positiva livsstilsförändringar.
Stora personalgrupper inom de här organisationerna har utbildats i MI med avseende att
bli bättre på att höja klienters motivation och underlätta för förändring. Rådgivare som får
handledning och feedback på hur väl de utför MI-samtal i samband med utbildning
förbättrar sin förmåga (Miller, Yahne, Moyers, Martinez och Pirritano, 2004). Feedback
gynnar även bibehållandet av kunskaperna efter avslutad utbildning. Det är inte bara
viktigt att få en förståelse för om de som utbildats i MI använder metoden effektivt och
förenligt med MI för att förbättra deras förmåga utan också för att stärka metodens
tillförlitlighet (Miller & Mount, 2001; Madson & Campbell, 2006). Burke, Arkowitz och
Menchola (2003) menar att en del studier som behandlar MI har missat att beskriva och
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undersöka interventionens redbarhet vilket kan leda till att det blir svårt att få en
förståelse för metodens effektivitet och om tillvägagångssättet verkligen
överrensstämmer med MI. Det har utvecklats mätverktyg för att utvärdera om MI-
sessioner är effektiva och förenliga med MI. (MISC, Miller, Moyers, Ernst & Amrhein,
2003; MITI 2.0, Moyers, Martin, Manuel & Miller, 2003b; MITI 3.0, Moyers, Martin,
Manuel, Miller & Ernst, 2007). Reliabiliteten i själva kodningsverktyget som bedömer
MI-sessioner är således även viktig för en tillförlitlig bedömning (Cicchetti, 1994). Ett
reliabelt mätverktyg leder inte endast till bättre återkoppling när det gäller rådgivarnas
prestationer vid träning utan skapar även mer gynnsamma förutsättningar när det gäller
att förstå metoden (Miller et al, 2004).

Huvuddrag i MI
Miller och Rollnick (2002) som är metodens upphovsmän definierar MI som en
”klientcentrerad, styrande metod för att höja den inre motivationen för förändring genom
att utforska och lösa ambivalens” (sid. 43). Att metoden är klientcentrerad innebär att
samtalet alltid har utgångspunkt i klientens egna uppfattningar och tankar och bygger på
en människosyn som utgår från att individen har förutsättningar att göra egna val och ta
egna beslut. MI-rådgivarens uppgift kan skilja sig åt beroende på klientens grad av
förändringsbenägenhet. Ibland kanske inte klienten har börjat fundera över sitt problem.
Rådgivarens uppgift blir då att hjälpa klienten att börja reflektera över sig själv. När
klienten har börjat fundera över sitt problem blir rådgivarens uppgift att hålla igång och
bredda tankarna så att samtalet förs framåt. Ibland kan även klienten behöva hjälp med att
föra samtalet i en bestämd riktning som är mer positiv för honom/henne (Miller &
Rollnick, 2002). Vidare understryker Miller och Rollnick (2002) att det är viktigt att ha
förståelse för den grundläggande mentaliteten i MI vid rådgivning, vilken påverkar hur
samtalet utformas. Det är tre punkter som främst bör beaktas. Samarbetskomponenten är
central och innebär att rådgivaren respekterar klientens erfarenheter och synsätt samt
främjar en förändring istället för att tvinga fram den. Den andra komponenten handlar om
rådgivarens uppgift att locka fram förändringsprat hos klienten. Rådgivaren skall arbeta
för att framkalla att klienten med egna ord uttrycker varför han/hon vill förändras och hur
förändringen kan bli verklighet. Det handlar således inte om att rådgivaren skall förmedla
sin klokhet eller realiteter utan om att finna dessa inom klienten och hjälpa honom/henne
att plocka fram dem. Den tredje komponenten behandlar autonomi/support vilket innebär
att det är klienten som har ansvaret för förändringen. Rådgivaren bekräftar klientens
kapacitet och rätt till självständiga beslut tillsammans med erbjudandet av grundad
kunskap för att underlätta klientens val. Tillsammans utgör komponenterna den så kallade
Motiverande samtalsandan (MI-anda) (Miller & Rollnick, 2002).

Fyra principer vid MI
Det finns även fyra centrala principer i MI vilka tillsammans med MI-anda avser att
vägleda i den praktiska användningen av metoden (Miller & Rollnick, 2002). Empati är
den första principen och den handlar om vikten av att klienten känner sig sedd och
förstådd. Rådgivaren ska använda sig av reflektivt lyssnande i samtalet för att bekräfta sin
förståelse för patienten. Begreppet innefattar även rådgivarens acceptans för klientens
perspektiv. Rådgivaren behöver inte hålla med klienten utan istället lyssna omsorgsfullt
och försöka förstå. MI-samtalet bör även inriktas på att utveckla diskrepans vilket innebär
att öka skillnaden mellan vad klienten har och vad han/hon vill ha. Genom att uppleva
skillnaden som stor mellan nuvarande beteende och viktiga värderingar motiveras
klienten till förändring. Det är även betydelsefullt att klienten känner att det är han/hon
som kommit fram till att en förändring är väsentlig och har egna argument för sin
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utveckling. Vidare finns det en princip som kallas rulla med motstånd och innebär att
klienten är aktivt engagerad i processen att lösa problemet. Ambivalens skall ses som
något naturligt och klienten klandras inte för sina uppfattningar. Rådgivaren bör undvika
att argumentera för förändringen vilket kan ge motsatt effekt då klienten istället intar
försvarsposition. Rådgivaren skall istället bjuda in klienten till att överväga nya
perspektiv vilket är ett handlingssätt som är svårare för klienten att invända emot.
Klientens motstånd uppmärksammas följaktligen som en signal för rådgivaren att byta
förhållningssätt. Genom att utforska förändringsambivalensen tillsammans med klienten
nås grunden till problemet. Den sista principen, självkompetens, behandlar vikten av
klientens tro på sin egen förmåga att genomföra och lyckas med förändringen.
Rådgivarens positiva tro till klientens förändring kan höja individens självkompetens
vilket i sin tur kan leda till att klienten blir bättre på att hantera motgångar och därför
lyckas med förändringen. Det är bara individen själv som har kapaciteten att genomföra
förändringen. Rådgivaren kan bara hjälpa till (Miller & Rollnick, 2002).

Effekter av MI
Enligt Miller och Rollnick (2002) kan MI ses som en metod för att skapa gynnsammare
förutsättningar för den naturliga förändringsprocessen. Även korta MI-interventioner kan
framkalla en förändring. Borsari och Carey (2000) fann att alkoholdrickande (två eller
flera tillfällen under de senaste 30 dagarna) högskolestudenter som fick delta i en 1-
timmes MI-intervention hade minskat sin alkoholkonsumtion vid uppföljning sex veckor
senare. Interventionen bestod av samtal och feedback angående konsumtion, fakta om
normalkonsumtion, risksituationer för intensivdrickande och alkoholrelaterade skador.
Det har även gjorts två metaanalyser som tar upp behandlingseffektiviteten hos MI
utifrån 72 olika studier (Hettema, Steele & Miller, 2005; Rubak, Sandbæk, Lauritzen &
Christensen, 2005). De flesta av de inkluderade studierna behandlade alkoholområdet
men även droganvändning, rökning, diet och motion, spelberoende, HIV/AIDS, klientens
behandlingstillmötesgående, relationer, säkerställande av rent vatten och ätstörningar.
Resultatet i Hettema et al. (2005) visade att två faktorer verkade påverka effektstyrkan i
MI-studierna. Undersökningar där rådgivarna förlitade sig på manualen under största
delen av tiden istället för att se till klienten och situationen hade lägre effektstyrka än
studier där rådgivare arbetade mer anpassat efter situationen. Effektstyrkan verkade även
påverkas av vilken etnicitet stickprovet hade. Det föreföll vara minoritetsgrupper som MI
hade störst effekt på. Metaanalysen visade även att effekterna av MI försvagades med
tiden. Däremot hade MI stor effekt när det gällde att lyckas upprätthålla engagemang hos
klienten. Tillsammans med andra behandlingsformer verkade effekterna av MI vidhållas
och även öka över tid. I metaanalysen av Rubak et al. (2005) undersöktes hur effektivt
MI var på olika sjukdomsstillstånd. MI visade sig överträffa traditionell rådgivning i 80%
av metaanalysens inkluderade studier. MI hade signifikant effekt vid mätning av
blodkolesterolnivåer, Body Mass Index, blodtryck, riskkonsumtion av alkohol och
alkoholberoende. Metaanalysen visade även att MI kan vara effektivt vid kortare samtal
(15 min) men att utsikten för klientens beteendeförändring ökar vid fler samtal. Stotts,
DeLaune, Schmitz och Grabowski (2004) undersökte effekten av MI på
förändringsbenägenhet när det gäller att sluta röka i gruppen gravida kvinnor med låg
inkomst. Kvinnornas tilltro till sin förmåga att sluta röka under graviditeten ökade,
cigarettbegäret dämpades och nedstämdhet minskade. MI-interventionen kunde däremot
inte associeras med fortsatt utveckling mot rökfrihet.
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Reliabilitet
För att bli säkrare på att de specifika behandlingsinslagen i MI är närvarande i sessioner
och att komponenter från andra metoder är frånvarande testas metodens reliabilitet.
Genom att mäta interbedömarreliabilitet nås en uppfattning om verktyget som mäter MI-
trohet är reliabelt. Interbedömarreliabilitet innebär graden av överensstämmelse och
stabilitet mellan olika bedömningar inom enheter och kan uppskattas med hjälp av
intraklasskorrelationer (ICC) och Cronbachs alfa (α) (Cicchetti, 1994; Shrout & Fleiss,
1979). Cronbachs α mäter homogenitet och indikerar i vilken utsträckning bedömningar
korrelerar med varandra. När det gäller interbedömarreliabilitet kan Cronbachs α
medföra en viss risk för övervärdering (Cicchetti, 1994). Därför kan det vara bra att även
beräkna ICC. Bedömarna kan befinna sig i olika utvecklingsläge när det gäller deras
bedömningar, vilket exempelvis kan bero på hur väl de förstått verktyget. Ett verktyg kan
även bestå av flera enheter som var för sig mäter olika saker men som tillsammans utgör
ett större mått. Eftersom ICC är mer konservativ och tar hänsyn till kvalitativa skillnader
ges en ytterligare insikt i hur väl kodningarna överensstämmer och således mätverktygets
interbedömarreliabilitet (Cicchetti, 1994). Cicchettis (1994) har utvecklat gränsvärden för
ICC: dåligt <0.40; godtagbar 0.40-0.59; bra 0.60-0.74; utmärkt 0.75-1.00. Cicchetti och
Sparrow (1990) har även föreslagit gränsvärden för Cronbachs α. När α är under 0.70 är
standarden inte acceptabel i kliniska samanhang, nivån är godtagbar mellan 0.70-0.79,
bra vid 0.80-0.89 och utmärkt från 0.90 och högre. Eftersom graden av överensstämmelse
mellan bedömarnas omdömen kan beskrivas genom interbedömarreliabilitet nås även en
uppskattning av hur de förstått instrumentet vilket i sin tur kan ge insikt om instrumentet
är precist. Genom träning av oberoende bedömare i aktuellt mätverktyg, väldefinierade
och ej överlappande mätkriterier kan en hög interbedömarreliabilitet nås (Cicchetti,
1994).

Utveckling av kodningsverktyg
”Motivational Interviewing Skills Code” (MISC) är ett detaljerat verktyg som bedömer
MI-kompetens genom att överföra beteende i rådgivarsessioner till data (kodning) (Miller
et al., 2003). Genom MISC ges en total granskning av rådgivar- och klientbeteende men
även en bedömning av interaktionen mellan rådgivare och klient. MISC belyser likaså
klientens förändringsprat vilket kan betraktas som ett mått på hans/hennes
förändringsbenägenhet och kan vara betydelsefullt för att förutsäga klientens resultat.
MISC är dock arbetskrävande. Instrumentets detaljrikedom kräver oftast tre separata
genomgångar av det inspelade sessionsmaterialet för att uppfylla tillräcklig kodning.
Moyers, Martin, Catley, Harris och Ahluwalia (2003a) fann att vissa variabler i MISC
endast gav godtagbar reliabilitet i en del studier. Det var särskilt mätningarna av element
förenliga med MI som var ojämna. Den arbetskrävande karaktär som MISC medförde
och anspråken på dokumenterad integritet vid kliniska försök antydde behov av ett
komprimerat, mindre kostsamt och mer tillförlitlig kodningssystem. ”Motivational
Interviewing Treatment Integrity Code” 2.0 (MITI) utvecklades som ett resultat av det
(Moyers, Martin, Manuel & Miller, 2003b). MITI härleddes ur en explorativ faktoranalys
av MI-sessioner som var kodade med MISC (Moyers, Martin, Manuel, Hendrickson &
Miller, 2005). Variabler som korrelerade högt med varandra uppfattades mäta liknande
saker och på så sätt koncentrerades ett större bestånd variabler till ett mindre antal
bakomliggande beståndsdelar. Fyrtio variabler i MISC blev elva faktorer som sedan blev
tolv variabler i MITI. Det var två faktorer (empati, MI-anda) som överlappade varandra i
faktoranalysen. Moyers et al. (2005) valde att ha med båda i MITI på grund av dess
teoretiska innebörd för MI. I likhet med MISC är MITI ett system för att koda beteende
för att nå förståelse för hur bra eller dåligt MI tillämpas. Däremot är MITI konstruerat för
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att utföra andra slags uppgifter än MISC. MITI är således inte ett konkurrerande verktyg
till MISC. I MITI har många av de specifika beteende som kan kodas i MISC lagts ihop
till en och samma kategori och andra har uteslutits helt från kodning. MITI mäter endast
rådgivarbeteendet och kräver för det mesta bara en genomgång av det inspelade
sessionsmaterialet. MISC och MITI används således till olika ändamål. Vid detaljerad
processforskning med intresse för kritiska beståndsdelar och orsaksprocesser i MI-
sessioner är MISC ett bättre verktyg. MITI som kodningssystem kan ge svar på i vilken
utsträckning de specifika MI-behandlingsinslagen är närvarande, komponenter från andra
samtalsmetoder är frånvarande och hur MI-rådgivare kan förbättra sin kompetens
(Moyers et al., 2003b).

Träning av kodare
Kerstin och Lars Forsberg har utbildats i MITI av Theresa Moyers som tillsammans med
kollegor har utarbetat MITI. Ett kodningslaboratorium upprättades på Karolinska
Institutet och i februari 2005 höll Kerstin Forsberg i den första utbildningen då åtta
kodare tränades i MITI 2.0 enligt den svenska översättningen av Forsberg och van Loo
(2004). Efter avslutad utbildning fortsatte kodarna att träna regelbundet en gång i
månaden för att vidareutvecklas och inte mista sina kunskaper. Under årens lopp har
några kodare slutat och andra tillkommit. I dag finns det sex kodare på laboratoriet som
både arbetar och tränar regelbundet. En del av dem har varit verksamma sedan
kodningslabbet grundades (Forsberg, pers. kommunikation, 071210).

Interbedömarreliabilitet i MITI 2.0
MI-anda och Empati är två viktiga komponenter för ett lyckat MI-samtal enligt Miller
och Rollnick (2002). Moyers et al. (2005) undersökte interbedömarreliabiliteten i MITI
2.0 och ICC beträffande MI-anda (0.58) och Empati (0.52) låg endast på en ”godtagbar”
nivå enligt Cicchetti (1994) och Cicchetti och Sparrow (1990) gränsvärden. Cronbachs α
hade en ”bra” nivå avseende MI-anda (0.81) men ”godtagbar” i Empati (0.76).
Interbedömarreliabiliteten i MITI 2.0 undersöktes även av Forsberg, Källmén,
Hermansson, Berman och Helgason (2007). Även här antog Empati en ”godtagbar” nivå
(ICC 0.42, Cronbachs α 0.78) och MI-anda var ”godtagbar” (ICC 0.48) respektive ”bra”
(Cronbachs α 0.82). Pierson et al. (2007) undersökte interbedömarreliabiliteten i MITI
2.0 med ICC och använde fyra olika grupper med kodare. Kodningarna gällande MI-anda
(0.56) och rådgivaruttalande Förenliga med MI (0.50) antog ”godtagbar”
överensstämmelse i en av de fyra grupperna. Resterande grupper låg på en ”bra” till
”utmärkt” överensstämmelse i samtliga MITI 2.0 variabler. På grund av variablernas
centrala roll för MI ansågs inte interbedömarreliabiliteten i Moyers et al. (2005), Forsberg
et al. (2007) och Pierson et al. (2007) som fullt tillfredsställande. Kodningsverktyget hade
även problem med att fånga upp hur bra rådgivaren var på att framkalla förändringsprat
hos klienten och likaså hur rådgivaren överlag genomförde MI-sessionen, vilka är
väsentliga mått för bedömning av ett väl utfört MI-samtal (Moyers et al., 2005). Madson
och Campbel (2006) menade att en eventuell orsak till vacklande reliabilitet i vissa
variabler i MITI 2.0 kunde bero på att verktyget var svårt att förstå och ansåg att det
skulle behöva förtydligas. Moyers, Martin, Manuel, Miller och Ernst (2007) omarbetade
och raffinerade kodningsverktyget vilket resulterade i MITI 3.0. För att göra MITI 3.0
enklare att förstå, ändrades bedömningsskalan från en sjugradig till en femgradig Likert-
skala. Varje siffra i skalan förklarades med lämpligt rådgivarbeteende vilket skulle
underlätta för kodarna i bedömning av sessionen. Skattningen rörande MI-anda delades
upp i tre övergripande skattningar: Locka fram, Samarbetsfrämjande och
Autonomiunderstöd för att för att skapa gynnsammare förutsättningar för bedömningen
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(Moyers et al., 2007). I MITI 2.0 skedde bedömningen gemensamt på en och samma
skala beträffande de här tre variablerna. Var exempelvis rådgivaren samarbetsfrämjande
och duktig på att locka fram förändringsprat men dålig på att uppmuntra autonomi kunde
det leda till att kodarna fick kompromissa fram en bedömning (Moyers et al., 2003b).

MITI 3.0
Två olika typer av skattningar kodas i MITI 3.0, övergripande skattningar och
frekvensberäkning av specifika rådgivarbeteenden (Moyers et al., 2007). Med
övergripande skattningar menas hur kodaren uppfattar rådgivarens totala insats i samtalet
med tanke på väsentliga MI-komponenter. Den första delen i MITI 3.0 behandlar de
övergripande skattningarna som består av Empati, Styrning/riktning/inriktning och MI-
anda. Till skillnad från MITI 2.0 utgör MI-anda ett genomsnittsvärde av Locka fram
förändringsprat, Samarbetsfrämjande och Autonomiunderstöd. De tre variablerna kodas
således enskilt på respektive skala i MITI 3.0. Skalan angående Locka fram avser att mäta
i vilken utsträckning rådgivaren förmedlar att förändringsförmågan finns inom klienten
och fokusera på att frambringa och utöka denna. Samarbetsfrämjande mäter hur jämlikt
rådgivaren ser på klienten när det gäller insikt om det specifika problemet som samtalet
berör. Skalan angående Autonomiunderstöd skall mäta i vilken utsträckning rådgivaren
aktivt stödjer och befrämjar klientens egna uppfattningar istället för att försöka
kontrollera dem. Utöver ovan nämnda omarbetningarna i MITI 3.0 tillkom det även en
variabel som kallas Styrning/riktning/inriktning vilken innebär rådgivarens förmåga att
påverka hur samtalet utförs genom exempelvis omdirigering mot målbeteendet. En hög
skattning på styrningsskalan måste inte tvunget avspegla hög kompetens i MI. En
rådgivare som är dominant och har strängt orubbligt fokus på det föreliggande
problembeteendet skulle också skattas högt i styrning. Däremot behöver inte rådgivaren
vara sträng eller befallande för att tillämpa styrning utan kan på ett angenämare sätt välja
att förstärka klientens yttranden med riktning mot aktuellt problembeteende. När det
gäller skattning av Empati skall kodaren bedöma rådgivarens ansträngning att förstå
klientens situation och förmåga att förmedla sin insikt till klienten. Kodaren skall således
bedöma helhetsintrycket av samtalet med tanke på hur närvarande MI-anda, Empati och
Styrning är utifrån en femgradig skala (1=låg närvaro, 5=hög närvaro). Den andra delen i
MITI 3.0 innebär att antalet specifika rådgivarbeteenden beräknas under samtalet. MITI
3.0 tar upp Information som innebär hur många gånger MI-rådgivaren ger till exempel
feedback eller utbildning i aktuellt ämne. Kodaren räknar likaså antalet Öppna och Slutna
frågor som rådgivaren ställer samt antalet Komplexa och Enkla reflektioner. En sluten
fråga är av den karaktär att svarsalternativen antingen är ja eller nej och en öppen fråga
har flera möjliga svar. En enkel reflektion förmedlar rådgivarens förståelse för klienten
och underlättar behållningen av samtalet. Vid komplexa reflektioner tillägger rådgivaren
djupare mening i det som klienten sagt för att förmedla insikt och förståelse. Kodaren
lyssnar även efter hur många uttalanden som är Förenliga med MI. Exempel på detta kan
vara att rådgivaren betonar klientens självbestämmande, frågar om tillåtelse innan
stödjande insats ges. Vidare beräknar även kodaren uttalanden Oförenliga med MI såsom
när rådgivaren konfronterar eller ger råd trots att klienten inte anser sig behöva dem. Del
två i MITI 3.0 handlar inte om att kodaren skall bedöma kvaliteten i samtalet utan om att
frekvensberäkna ovan nämnda rådgivarbeteenden (Moyers et al., 2007). För att
ytterligare förklara kodningarnas innebörd beräknas även beteendefrekvensernas
förhållande till varandra (index) då det kan ge ett kärnfullt mått på viktiga processer i MI
(Moyers et al., 2007). De index som manualen tar upp är: procentandel komplexa
reflektioner som beräknas genom att antalet komplexa reflektioner divideras med totala
antalet reflektioner, procentandel öppna frågor som beräknas genom att antalet öppna
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frågor divideras med det sammanlagda antalet öppna och slutna frågor, förhållandet
mellan frågor och reflektioner som beräknas genom att totala antalet reflektioner
divideras med sammanlagda antalet frågor och procentandel uttalanden förenliga med MI
beräknas genom att antalet uttalanden förenliga med MI divideras med sammanlagda
antalet av uttalanden förenliga och oförenliga med MI. Den övergripande skattningen av
MI-anda tas också upp som en indexpoäng för MITI. De framräknade indexpoängen är
ämnade att bedöma rådgivarens förmåga att utföra MI. I manualen finns även angivna
gränsvärden för bedömning av rådgivarens färdighet i MI. Än så länge är indexen och
gränsvärdena inte empiriskt grundade utan angivna av experter och i nuläget bedöms
rådgivare genom kombinationen andra data och MITI-verktygets gränsvärden. Arbete
pågår med att ta fram empiriskt grundade normer för bedömning av rådgivares MI-
kompetens (Moyers et al., 2007).

Syfte och frågeställning
Det är viktigt att få en uppfattning om mätverktygets tillförlitlighet för att förstå i vilken
utsträckning dess innehåll mäter samma sak oberoende av vem som använder testet
(Cicchetti, 1994). Den äldre MITI-versionen omarbetades då kodare hade svårt att
använda verktyget reliabelt (Moyers et al., 2005). Det är centralt att kodare kan ge
tillförlitliga bedömningar eftersom det gynnar inlärning och kontroll och forskning av
metoden. Studiens primära syfte är att undersöka interbedömarreliabiliteten i det nya
kodningsverktyget MITI 3.0 (svensk översättning Forsberg, Forsberg & van Loo, 2007).
Eftersom skalor och definitioner har omarbetats och förändrats i MITI 3.0 har studien
även ett ytterligare syfte att undersöka om de båda MITI-versionerna mäter samma sak.

1: Finns det någon skillnad i interbedömarreliabilitet mellan MITI 2.0 och MITI 3.0.

2: Finns det någon diskrepans mellan vad MITI 2.0 mäter och vad MITI 3.0 mäter?

M e t o d

MI-samtalen
Samtalen som har kodats är från Sluta Röka Linjen (SRL) som ger tobaksrådgivning över
telefon. Hälften av vårdpersonalen som arbetar på linjen är utbildade i MI och ger MI
baserad rådgivning över telefonen, andra hälften ger traditionell rådgivning. Tjugo samtal
har randomiserats från ett hundratal elektroniskt inspelade samtal från SRL, vilket är
godkänt av Karolinska Institutets etiska forskningskommitté (00-367). Av praktiska skäl
har de första tjugo minuterna av de inspelade samtalen valts för kodning.

Kodare
Kodarna som engagerades i föreliggande studie är två kvinnliga studenter som valdes av
tillgänglighetsskäl. De båda kodarna har tränats av Kerstin och Lars Forsberg med
kollegor i kodningslabbet på Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk
neurovetenskap. De har lång erfarenhet från MITI 2.0 och har exempelvis anlitats för
kodning i Forsberg et al. (2007). I september 2007 anlände Denise Ernst, en av skaparna
till MITI 3.0, till Karolinska Institutet och höll i en fem dagar lång utbildning där kodarna
lärde sig koda enligt MITI 3.0. Efter utbildningen har kodarna fortsatt att träna enligt
MITI 3.0 varannan vecka för att förbättra och kvarhålla sina kunskaper.
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Kodning enligt MITI 3.0
Moyers et al. (2007) har designat MITI 3.0 och Forsberg, Forsberg och van Loo (2007)
har översatt verktyget till svenska. Det är den svenska versionen som använts som
underlag vid kodning i föreliggande studie. Kodningstillfällena började med att kodaren
blev informerad om problembeteendet som de inspelade MI-sessionerna behandlade,
nämligen tobaksanvändning. Varje kodningstillfälle varade mellan tre och fyra timmar
eftersom det blir påfrestande att koda för lång tid i sträck. Kodarna bedömde samtalen
oberoende av varandra. Då samtalen är dubbelkodade bedömde varje kodare alla tjugo
samtalen en gång var utan att veta om förhandenvarande samtal redan blivit kodat av den
andra kodaren. Respektive kodare lyssnade på varje samtal en gång med möjlighet att
pausa och spola tillbaka vid behov. Frekvensberäkningen av rådgivarbeteende och de
övergripande skattningarna skedde således parallellt under varje samtal. Under kodningen
hade kodaren tillgång till kodningsmanualen. Vid behov skrevs minnesanteckningar på
ett papper bredvid eller i marginalen på kodningsblanketten (Bilaga 1). Vid skattning av
de globala variablerna började kodaren med att utgå från ”3” på den femgradiga Likert-
skalan för att sedan sätta sin skattning högre eller lägre beroende på hur samtalet
upplevdes. När det gällde rådgivarbeteende räknade kodaren antalet uttalanden från
rådgivaren rörande att tillgodose information, uttalanden förenliga och oförenliga med
MI, antalet öppna och slutna frågor, antalet komplexa och enkla reflektioner. Enligt
Moyers et al. (2007) kan en mening vara ett uttalande. Ett uttalande kan också vara flera
meningar som behandlar samma sak. En och samma mening kan även innehålla flera
uttalande som kodas olika. Ett nytt uttalande börjar således när en ny idé introduceras
eller efter eventuellt avslutat gensvar från klienten. Kodarna kunde inte ta hänsyn till alla
rådgivarens uttalanden eftersom MITI 3.0 inte är av så omfattande karaktär och eftersom
ett uttalande inte kan tillskrivas flera koder inom samma område. Däremot kan ett och
samma uttalande både få en övergripande skattning och en beteendefrekvensskattning
men sålunda inte två övergripande skattningar eller två beteendefrekvensskattningar.
Efter samtalets slut sammanställdes de globala skattningarna och MI-andan beräknades
genom medelvärdet av locka fram, samarbetsfrämjande och autonomiunderstöd. För att
ytterligare förklara kodningarnas innebörd beräknades beteendefrekvensernas förhållande
till varandra då det har visat sig ge ett kärnfullt mått på viktiga processer i MI (Moyers et
al., 2007). Kodarna lutade sig mot manualen och dess index angående vilka förhållanden
som är intressanta att beräkna vid bedömning av samtal (förklaras under stycket MITI
3.0).

Databearbetning   
Kodningarna blev tillgängliga för föreliggande studie genom kontakt med engagerade
kodare och Lars Forsberg. För djupare förståelse av kodningstillvägagångssättet har
studiebesök i kodningslabbet och samtal med engagerad kodare utförts. Kodningarna som
använts i föreliggande studie har ägt rum i kodningslabbet på Karolinska Institutet,
Institutionen för klinisk neurovetenskap. Kodningstillfällena har varit utspridda under
höstterminen 2007 och början av vårterminen 2008. För att undersöka
interbedömarreliabiliteten har de tjugo samtalen dubbelkodats och analyserats enligt
Cronbachs α och ICC. I den första analysen undersöks kodarnas interbedömarreliabilitet i
respektive MITI 3.0 variabel. Den andra analysen behandlar överensstämmelsen mellan
respektive dubbelkodning och beskriver således hur homogent kodarna bedömt samma
samtal. Frågeställningen rörande skillnader i interbedömarreliabilitet mellan MITI 3.0
och MITI 2.0 analyserades genom prövning av föreliggande studies ICC och ICC från
Forsberg et al (2007). Eftersom det gjorts vissa förändringar och tillägg i den nya MITI-
versionen undersöker föreliggande studie endast de variabler som finns representerade i
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båda versionerna (empati, MI-anda, information, förenlig/oförenlig med MI, öppna/slutna
frågor och komplexa/enkla reflektioner). Inför den första hypotesprövningen har berörda
ICC från MITI 2.0 i Forsberg et al (2007) och från föreliggande studie transformerats via
”Fishers z” (z´). För att sedan utnyttjas som approximativt normalfördelade med
medelvärdet 0 och standardavvikelsen 1 vid manuell hypotesprövning av skillnader
mellan två korrelationer. Inför den andra frågeställningen, rörande diskrepans mellan
MITI-versionerna, utförde samma kodare även tjugofyra kodningar enligt MITI 2.0
(svensk översättning, Forsberg & van Loo, 2004) på materialet från SRL. Förutom de
mått som utgjorde variabler i föregående frågeställning undersöktes även MITI-
verktygets index och sammanlagda beteendefrekvenser (förenliga med MI+oförenliga
med MI, sammanlagda frågor, sammanlagda reflektioner, sammanlagda
reflektioner/sammanlagda frågor, komplexa reflektioner/sammanlagda reflektioner,
öppna frågor/sammanlagda frågor och förenliga med MI/förenliga+oförenliga med MI).
Även inför den här hypotesprövningen z-transformerades materialet på grund av en stor
heterogenitet i variationen i data och för att göra data approximativt normalfördelade med
medelvärdet 0 och standardavvikelsen 1. Variabler och index hypotesprövades sedan
enligt oberoende t-test i SPSS 13.0. Värdena på ”equal variance assumed” tillämpades
om Levene´s test inte var signifikant och värdena på ”equal variance not assumed”
avlästes om signifikans påträffades.

R e s u l t a t

Interbedömarreliabilitet
Inledningsvis undersökte föreliggande studie interbedömarreliabiliteten i MITI 3.0 enligt
ICC och Cronbachs α (Tabell 1). Interbedömarreliabilitetsanalysen utfördes på varje
MITI-variabel för sig. I variabeln som behandlar uttalande oförenliga med MI var
sambandet mellan kodningarna enligt ICC 0.98 och α 0.99, vilka var de högsta värden
som påträffades i  analysen. Det lägsta värdet framträdde när
interbedömarreliabilitetsanalysen utfördes på variabeln Styrning, ICC 0.68 och
Cronbachs α 0.81.

Tabell 1. ICC och Cronbachs α vid 20 dubbelkodade sessioner samt medelvärde (och
standardavvikelser) för respektive kodare.

MITI 3.0 Variabler ICC Cronbachs  α Kodare 1 Kodare 2
Empati 0.89 0.94 3.60 (1.31) 3.60 (1.05)
Styrning 0.68 0.81 3.85 (1.09) 3.95 (1.05)
Framkalla förändringsprat 0.89 0.94 3.65 (1.35) 3.60 (1.05)
Samarbete 0.89 0.94 3.20 (1.20) 3.20 (1.20)
Autonomi/support 0.85 0.92 3.15 (1.18) 3.20 (1.06)
MI-anda 0.93 0.96 3.23 (1.20) 3.32 (1.07)
Information 0.91 0.96 14.05 (4.74) 12.05 (4.54)
Förenliga med MI 0.93 0.97 5.45 (3.02) 5.00 (2.68)
Oförenliga med MI 0.98 0.99 2.50 (3.14) 2.35 (2.82)
Öppna frågor 0.97 0.99 4.30 (2.85) 4.35 (3.12)
Slutna frågor 0.93 0.96 8.10 (3.28) 8.60 (3.44)
Komplexa reflektioner 0.92 0.96 9.55 (6.67) 9.10 (6.19)
Enkla reflektioner 0.91 0.95 16.10 (6.32) 13.80 (4.87)

MITI 3.0 = Motivational Interviewing Treatment Integrity Code 3.0.
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Interbedömarreliabiliteten i MITI 3.0 undersöktes även genom att överensstämmelsen
mellan varje dubbelkodning i helhet analyserades, utan indelningen på respektive
variabel i MITI 3.0 (Tabell 2). På så sätt nås en uppfattning om hur homogent kodarna
bedömer varje individuellt samtal och en ytterligare insikt i hur väl deras användning av
verktyget överensstämmer. Interbedömarreliabiliteten varierade enligt ICC mellan 0.82-1
och enligt α mellan 0.90-1.

Tabell 2. ICC och Cronbachs α vid analys av överensstämmelsen mellan respektive
dubbelkodning.

Skillnader i interbedömarreliabilitet
För en vidare bild av interbedömarreliabiliteten i kodning enligt MITI 3.0 jämfördes
föreliggande studies resultat avseende ICC med ICC från Forsberg et al. (2007). Vid
rådande studies samtliga hypotesprövning användes en alfanivå på 5 %. Jämförelsen
mellan MITI 3.0 och MITI 2.0 gav signifikant högre ICC i alla undersökta variabler
(Tabell 3).

Samtal ICC Cronchachs α
1 0.95 0.98
2 0.96 0.98
3 0.97 0.99
4 0.93 0.96
5 1 1
6 0.96 0.98
7 0.98 0.99
8 0.94 0.97
9 0.96 0.98
10 0.97 0.98
11 0.96 0.98
12 0.86 0.93
13 0.95 0.97
14 0.94 0.97
15 0.98 0.99
16 0.98 0.99
17 0.99 0.99
18 0.82 0.90
19 0.96 0.98
20 0.95 0.97
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Tabell 3. Signifikansprövning av skillnader mellan z-värde.
Variabler     MITI 2.0 MITI 3.0 z-värde

ICC z’ ICC z’
Empati 0.42 0.45 0.89 1.42 4.04∗∗∗
MI-anda 0.48 0.52 0.93 1.66 4.75∗∗∗
Information 0.57 0.65 0.91 1.53 3.66∗∗∗
Förenliga med MI 0.55 0.62 0.93 1.66 4.33∗∗∗
Oförenliga med MI 0.43 0.46 0.98 2.30 7.67∗∗∗
Öppna frågor 0.77 1.02 0.97 2.09 4.46∗∗∗
Slutna frågor 0.79 1.07 0.93 1.66 2.46∗
Komplexa reflektioner 0.57 0.65 0.92 1.59 3.91∗∗∗
Enkla reflektioner 0.65 0.78 0.91 1.53 3.13∗∗

 ∗∗∗ p = .001, ∗∗ p = .01, ∗ p = .05 (2-sidig).
 z`= Fishers z

Diskrepans mellan MITI-versionerna
För att undersöka om MITI 3.0 mäter samma sak som MITI 2.0 jämfördes kodningar som
var gjorda enligt båda versionerna, på samma material och med samma kodare. Vid den
här analysen utgjordes variablerna, utöver tidigare använda variabler, även av
sammanlagda (S:a) beteendefrekvenser och verktygets index (S:a ref./S:a frågor,
Komplexa ref./S:a ref., Öppna frågor/S:a frågor, Förenl./Förenl.+Oförenl.). Resultatet
från föreliggande studie tyder på att diskrepansen mellan MITI-versionerna är liten. T-
testet visade icke-signifikanta skillnader i alla undersökta variabler och index (Tabell 4).

Tabell 4. Medelvärde ( och standardavvikelser) för z-värden från båda MITI-versionerna
samt t-test avseende diskrepans mellan versionerna.

Variabler/Index        MITI 2.0      MITI 3.0 t df Sig.
Empati 0.2 (0.9) -0.1 (1.1) 1.403 62 .166
MI-anda 0.1 (1.1) -0.03 (1.01) .336 62 .738
Information 0.1 (1.3) -0.1 (0.8) .576 35 .568*
Förenliga -0.01 (1.0) 0.01 (1.0) -.082 62 .935
Oförenliga 0.1 (1.0) -0.04 (1.0) .419 62 .676
Förenl. + Oförenl. 0.1 (1.1) -0.03 (1.0) .302 62 .764
Slutna frågor 0.2 (1.3) -0.1 (0.7) 1.303 32 .202*
Öppna frågor -0.1 (0.9) 0.1 (1.0) -.499 62 .619
S:a frågor 0.1 (1.2) -0.1 (0.8) .846 62 .401
Enkla reflektioner 0.2 (1.3) -0.1 (0.7) 1.199 31 .204*
Komplexa reflektioner 0.001 (1.0) -0.001 (1.0) .005 62 .996
S:a reflektioner 0.1 (1.2) -0.1 (0.8) .785 35 .437*
S:a ref. / S:a frågor -0.03 (1.6) 0.002 (0.9) -.018 62 .986
Komplexa ref. / S:a ref. -0.2 (1.0) 0.1 (1.0) -1.068 62 .290
Öppna frågor / S:a frågor -0.2 (1.1) 0.1 (0.9) -1.091 62 .279
Förenl. / Förenl.+Oförenl. -0.02 (1.0) 0.01 (1.0) -1.35 62 .893
MITI 2.0 (N=24), MITI 3.0 (N=40)
• Equal variance not assumed
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D i s k u s s i o n

Interbedömarreliabilitet
Kodning enligt MITI 3.0 gav en ”utmärkt” interbedömarreliabilitet i nästan alla av
verktygets delar. En övervägande part av Cronbachs α värdena visade på ”utmärkt”
homogenitet mellan de två kodarna enligt Cicchetti och Sparrows (1990) gränsvärden.
Resultatet tyder på att kodarna bedömde MI-samtalen likartat. Samma andel av ICC-
värdena låg likaså på en ”utmärkt” nivå enligt Cicchettis (1994) gränsvärden, vilket tyder
på att kodarna har överensstämmande kvalitet i sin MITI 3.0 kodning och att de förstår
MITI 3.0 likartat. Däremot var interbedömarreliabiliteten lägre i variabeln Styrning som
endast uppnådde nivån ”bra” såväl enligt ICC som Cronbachs α. Kodningarna avseende
Styrning har bristande överensstämmelse i nio av tjugo dubbelkodningar. Några
bedömningar skiljde sig ett steg på den femgradiga och andra desto mer. Skillnaden beror
antagligen inte på att kodarna ligger på olika nivåer i sin kodningsutveckling eftersom de
är relativt jämna i resterande variabler. Däremot kan det bero på att variabeln är ny och
inte fanns med i MITI 2.0. Övriga variabler var inte helt nya för kodarna utan istället
omarbetade och förfinade till MITI 3.0. Kodarna har således inte lika stor erfarenhet av
variabeln Styrning vilket antagligen påverkat kvaliteten och överensstämmelsen i deras
kodningar. En annan anledning kan vara att instrumentet behöver bli tydligare på vad det
vill mäta i Styrning. Ett högt betyg på den här skalan behöver inte betyda en hög MI-
kompetens som för de andra övergripande skattningarna. ICC är känsligt för kvalitativa
skillnader men kan inte urskilja om betyget fem är bra eller dåligt och därav känner ICC
inte av skillnaderna på den här nivån. Möjligtvis kan den dubbla betydelsen av en femma
även skapa förvirring hos kodaren som kan leda till att de förstår verktyget olikartat. En
tydligare utformning kan underlätta kodarnas distinktionsbeslut med tanke på de olika
nivåerna på variabelns skala. Möjligtvis skulle även en omarbetning av skalans dubbla
betydelse ge högre interbedömarreliabilitet. Beteende som har att göra med styrning men
som är oförenliga med MI skulle möjligtvis kunna mätas på skalan avseende uttalanden
Oförenliga med MI. När överrensstämmelsen mellan respektive dubbelkodning
analyserades låg däremot både ICC och Cronbachs α på en ”utmärkt” nivå vid alla tjugo
samtalen. Resultatet ger en uppfattning om hur likartat kodarna bedömer varje
individuellt samtal som rådande studie innefattar och en ytterligare insikt i hur
tillämpningen av verktyget överensstämmer. Att ICC, med sin känslighet för kvalitativa
skillnader ändå ligger på ”utmärkta” nivåer när respektive dubbelkodning analyseras
beror antagligen på att kodarna förstått varje samtal relativt lika. Är bedömningarna som
jämförs likartade så har ICC svårare att upptäcka kvalitativa skillnader mellan verktygets
delar. När analysen istället sker på de olika delarna i MITI 3.0 kan distinktioner mellan
kodarna bli mer framträdande. Variablerna komprimeras och undersöks istället var för sig
samt att hela materialet utforskas samtidigt. Följden blir att ICC enklare upptäcker
o l i k h e t e r  m e l l a n  k o d n i n g a r n a .  R e s u l t a t e n  f r å n  d e  b å d a
interbedömarreliabilitetsanalyserna tyder på att kodarna överlag har förstått MITI 3.0
likartat och att de har överensstämmande kvalitet i sin kodning.

Skillnader i interbedömarreliabilitet
I alla undersökta variabler var interbedömarreliabiliteten enligt ICC signifikant högre i
föreliggande studie jämfört med ICC från Forsberg et al. (2007) som kodade enligt MITI
2.0. Miller och Rollnick (2002) menar att MI-anda och Empati är viktiga komponenter
för ett lyckat MI-samtal. I Forsberg et al (2007) låg interbedömarreliabiliteten enligt ICC
i variablerna Empati och MI-anda endast på en ”godtagbar” nivå. Med kodning enligt
MITI 3.0 har det således skett en signifikant höjning i de här variablerna. Forsberg et al
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(2007) tolkade de otillfredsställande resultaten i Empati och MI-anda baserat på Madson
och Campbells (2006) antagande om att de behöver bli tydligare och beskrivas med stöd
mot specifika beteende. I MITI 3.0 har Moyers et al (2007) omarbetat skalan för de
övergripande variablerna från en sjugradig till en femgradig skala och beskrivit specifika
beteende på varje nivå i skalan. Resultaten från föreliggande studie tyder på att kodarna
har förstått den nya MITI-versionen på ett likartat sätt och att omarbetningarna av skalor
och definitioner var lyckade i de undersökta variablerna. Tydliggörandet av skalan
underlättade troligen kodarnas bedömningsarbete eftersom förståelsen för de olika
variablerna antagligen förhöjts. På så sätt ökar även tillförlitligheten i deras kodningar.
En tydligare manual ger ett tydligare verktyg som i sin tur ökar möjligheterna för att
kodarna ska uppfatta måtten likartat och bedöma rådgivares MI-förmåga utifrån samma
underlag. Ett verktyg som är tydligt och lättförståligt ökar potentialen att verkligen mäta
vad det ämnades göra (Cicchetti, 1994; Madson & Campbell, 2006). Vidare kan den
signifikanta ökningen i interbedömarreliabilitet med kodning enligt MITI 3.0 avseende
MI-anda ha att göra med att variabeln kodas annorlunda i MITI 2.0. Samarbete,
Autonomi och Locka fram får ingen egen kodning och MI-anda bedöms inte genom att
medelvärdet av dessa framräknas. I MITI 2.0 kompromissar kodaren istället fram sin
bedömning som hamnar någonstans mellan ett och sju på skalan. Enligt MITI 3.0
däremot kan skattningen av MI-anda exempelvis hamna på 3,67. Kodningen sker då
genom att medelvärdet av Samarbete, Autonomi och Locka fram beräknas. Skillnaden här
blir, förutom att versionerna använder olika stora skalor, att kodningar enligt MITI 3.0
kan anta annorlunda värden som är mer precisa än MITI 2.0. Troligtvis underlättar
omarbetningen även för kodarnas bedömning då de slipper kompromissa fram sitt beslut.
På så sätt ökar tydligheten i verktyget vilket är positivt för interbedömarreliabiliteten.
Exaktare värden ger även en korrektare och mer reliabel bedömning vilket i sin tur ger
precisare feedback till rådgivare. Resterande undersökta variabler hade alla signifikant
högre ICC än motsvarande variabler från Forsberg et al. (2007). I Forsberg et al. (2007)
engagerades fem kodare som alla kodade femton sessioner. Rådande studie engagerade
två kodare som båda kodade tjugo sessioner. Teoretiskt sett ger fler kodare större
spridning i bedömningarna och tillförlitligheten i studien ökar. I praktiken kan även två
kodare ge väldigt olika bedömningar och den signifikanta ökningen i
interbedömarreliabilitet vid kodning enligt MITI 3.0 tolkas som pålitlig. Troligtvis beror
signifikansen till MITI 3.0 fördel på en högre överensstämmelse mellan kodarna med
anledning av omarbetning och förfining av verktyget. Kodarna som engagerades till
föreliggande studie har även deltagit i Forsberg et al (2007) och därmed följt
utvecklingen av MITI 3.0. Kodarnas ökade förståelse för MI och MITI kan likaså vara en
anledning till högre interbedömarreliabilitet i rådande studie. Det faktum att kodarna
faktiskt har tränat mer på att koda och lagt ner extra tid på kodning gällande MI-anda och
Empati kan vara en bidragande orsak till bättre resultat i rådande studie.

Diskrepans mellan MITI-versionerna
Föreliggande studie undersöker även om de båda MITI-versionerna verkar mäta samma
sak och påträffade ingen signifikant diskrepans i vare sig undersökta variabler eller bland
index. Moyers et al. (2007) konstruerade MITI 3.0 i samma syfte som MITI 2.0 (Moyers
et al., 2003b). Nämligen att nå förståelse för hur bra eller dåligt MI tillämpas. MITI 2.0
hade emellertid problem med att fånga upp rådgivarens förmåga att framkalla
förändringsprat och att mäta rådgivarens övergripande förmåga att utföra MI-sessionen
(Moyers et al., 2005). Dessutom ansågs inte interbedömarreliabiliteten i MI-anda och
Empati som fullt tillfredställande (Forsberg et al., 2007; Pierson et al., 2007). Madson
och Campbell (2006) menade att den vacklande reliabiliteten i vissa variabler kunde bero
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på att verktyget var svårt att förstå och ansåg att det skulle behöva förtydligas. Resultatet
från föreliggande studie tyder på att de båda MITI-versionerna verkar mäta samma sak
trots att både skalor och definitioner omarbetats och förändrats i MITI 3.0. Det är positivt
att verktygets innebörd fortfarande är överrensstämmande då det tolkas som att
versionerna mäter samma syfte. Dessutom är resultatet positivt eftersom
interbedömarreliabiliteten enligt ICC även var signifikant högre för den nya MITI-
versionen. Resultaten tyder på att MITI 3.0 mäter vad det är ämnat att göra samtidigt som
verktyget är lättare för kodarna att använda reliabelt. Sammantaget stärker rådande
studies resultat inte bara MITI-verktygets tillförlitlighet utan kan även på sikt stärka MI
som metod. Att kodare kan använda verktyget reliabelt samtidigt som MITI 3.0 mäter
vad det är ämnat för ökar möjligheterna för noggrannare feedback till rådgivare. I sin tur
gynnas inlärningen av metoden vilket erbjuder kompetentare MI till klienter. MITI
härleddes ur en explorativ faktoranalys av MI-sessioner som var kodade med MISC
(Moyers et al., 2005). MISC, som med sin detaljrikedom ger en fullständig granskning av
rådgivar- och klientbeteende men även en bedömning av interaktionen mellan rådgivare
och klient, komprimerades (Miller et al., 2003). Variabler med hög korrelation
uppfattades mäta likartade saker och därav koncentrerades ett större bestånd variabler till
ett mindre antal bakomliggande beståndsdelar. Enligt korrelation i Moyers et al. (2005)
infångade MITI 59 % av variationen i MISC. Informationsförlusten ansågs tillbörlig.
Speciellt när syftet med användningen av verktyget är att dokumentera tillförlitlighet och
ge snabb och kostnadseffektiv feedback till rådgivare. Eftersom kodningsverktyget
klarade av att infånga mer än hälften av variationen som MISC innehöll bedömdes MITI
2.0 som ett valitt, reliabelt, känsligt och informativt alternativ som var mindre
arbetskrävande (Moyers et al., 2005). Eftersom föreliggande studie inte påträffade någon
signifikant diskrepans mellan MITI 3.0 och MITI 2.0 tolkas därav MITI 3.0 bibehålla
godtagbara mått. Ett valitt verktyg måste uttrycka tillförlitlighet i sin mätning för att
kunna sägas ha validitet och mäta vad det var ämnat för. Att MITI 3.0 även visade en
”utmärkt” interbedömarreliabilitet i övervägande del av variablerna och signifikant högre
ICC i alla undersökta variabler samtidigt som MITI-versionerna verkar mäta samma sak
kan ge fog för att anta MITI 3.0 som ett reliabelt och valitt MI-kodningsverktyg.

Begränsningar
Rådande studie har inte kunnat undersöka eventuella skillnader i
interbedömarreliabiliteten mellan MITI-versionerna avseende Styrning eftersom
variabeln är ny. I rådande studie användes tjugo MI-samtal medan Forsberg et al. (2007)
använde femton samtal. Fler kodade samtal hade kunnat höja föreliggande studies
tillförlitlighet något. Rådande studie engagerade två kodare och Forsberg et al (2007)
använde fem. Det mindre antalet kodare i rådande studie kan ha påverkat resultatet. Ett
större antal kodare kan ge större spridning i bedömningarna vilket kan leda till att
samstämmigheten mellan personernas bedömningar blir mindre. Emellertid kan även två
personer bedöma samma sak väldigt olika vilket likaledes skulle leda till ett svagare
resultat. Emellertid skulle fler olika kodare höja rådande studies tillförlitlighet. Amrhein,
Miller, Yahne, Palmer och Fulcher (2003) menar att viktiga kännetecken i MI-sessioner
kan förekomma mot slutet av sessionen snarare än i början. Föreliggande studie valde att
använda de första tjugo minuterna av det inspelade materialet på grund av
bekvämlighetsskäl och överrensstämmelse med tidigare forskning. Materialet i Forsberg
et al. (2007) är även baserat på de första tjugo minuterna i sessionerna. Dessutom kräver
inte studiens syfte att materialet måste bestå av kritiska MI-kännetecken eftersom det är
interbedömarreliabiliteten som studeras. För att mäta kvaliteten och överensstämmelsen i
MITI-kodningarna behöver inte sessionerna som kodningarna bedömer vara utpräglade
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MI-samtal. Det är viktigare att kodarna får ta del av olika standarder vilket ger en vidare
insikt i kodningsförmågan och interbedömarreliabiliteten. Materialet som användes i
föreliggande studie är tjugo slumpmässigt valda samtal från SRL där hälften av
rådgivarna ger MI och andra hälften traditionell kognitiv beteendeterapi. Kodarna har
således troligen exponerats för samtal av annan sort än MI vilket kan skänka en
ytterligare dimension i kodningarnas interbedömarreliabilitet.

Framtid
MITI 3.0 har omarbetats för att hantera de problem som fanns i MITI 2.0. Trots sin
raffinering, vilken föreliggande studie kan styrka när det gäller interbedömarreliabilitet,
är MITI 3.0 ett nytt verktyg som bör undersökas fler gånger för att öka förståelsen för
dess egenskaper. En större studie med fler kodare och fler MI-samtal kan vara av intresse
för att undersöka interbedömarreliabilitet i MITI 3.0. Vidare kan det vara av intresse att
mäta interbedömarreliabiliteten i variabeln Styrning igen. Resultatet skulle kunna
jämföras med föreliggande studies resultat och ge en uppfattning av kodarnas utveckling
avseende den nya variabeln.

Framförallt är det viktigt att MITI 3.0 är tillförlitligt och ändamålsenligt eftersom det är
många som utbildas i MI. Efterfrågan på kunskaper inom MI är stor och kan möjligen
antas motsvara befintlig kunskap i MI. Rökning, alkoholberoende, fetma osv. är alla
livsstilsproblem i dagens samhälle som kan ha dödlig utgång. MI tillämpas för att öka
människors positiva livsstilsförändringar och ger individen verktyg för att hjälpa sig själv
genom att höja hans/hennes motivation till förändringen. MI kan tillämpas på många
livsstilsproblem. Inte enbart de vanligaste, som nämndes ovan, utan exempelvis för att
motivera sin personal vid organisationsförändringar. Att samma metod kan tillämpas på
olika sorters problem är positivt. Att många individer i samhället behöver MI är negativt
men att många utbildas i MI är positivt. Handledning och feedback avseende rådgivares
MI-utförande förbättrar förmågan att utföra samtal (Miller et al., 2004). Feedback gynnar
även bibehållandet av kunskaperna efter avslutad utbildning. Ett reliabelt mätverktyg
gynnar således inte endast metodens tillförlitlighet utan skapar bättre förutsättningar för
rådgivare att bli kompetentare i sin MI-användning.
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(Bilaga 1)
Blankett, kodning av motiverande samtal

Band # …………………………….                      Kodare: ..………………. Datum……

Övergripande skattning  (Sett över hela sessionen)     Låg                         Hög
Empati

Att anstränga sig att förstå 1          2          3          4          5

Locka fram 1          2          3          4          5

Samarbete 1          2          3          4          5

Motiverande samtalsanda

Autonomi 1          2          3          4          5

Styrning
Fokus 1          2          3          4          5

Skattning av beteendets frekvens
Variabelnamn Frekvens S:a

Information
Ex. Återkoppling, förklaring,
lära ut något

Yttranden förenliga med
motiverande samtal Ex. Fråga om tillstånd,

bekräfta, understryka
klientens kontroll, stödja

Ex. Råd utan tillstånd,
konfrontation, styrande,
varnande

Yttranden oförenliga med
motiverande samtal

Totalt antal förenliga och
oförenliga yttranden

Slutna frågor

Öppna frågor

Frågor
(undergrupperas)

Totalt antal frågor

Enkla

Komplex

Reflektioner (undergrupperas)

Totalt antal reflektioner

Index:

Enkla + Komplexa reflektioner  =                  (>1,0)     Öppna frågor       =                   (>0,50)                             Empati  =
         Slutna+Öppna frågor                          Slutna+Öppna frågor

                                                                                                                                                    Styrning=

   Komplexa reflektioner           =     (>0,40)         Förenliga =                (>0,80)  MI-anda =                  (>3,5)
  Enkla + Komplexa reflektioner                         Förenliga+oförenliga                                  (medelvärde av: locka fram, samarbete, autonomi)


