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Sammanfattning 
 
Substansberoendediagnosen och olika behandlingar presenteras. Begreppet self-efficacy (SE) 
förklaras och de fyra sätt som Bandura (1994) räknar med stärker SE, nämligen: genom att 
lösa problem så ökar ens förmåga; identifikation med personer som har löst liknande problem; 
mycket stöttning i att lösa ett visst problem; påverkan av upplevelsen av ett problem genom 
t.ex. information. Syftet med uppsatsen är att undersöka om det är meningsfullt att försöka 
påverka patientens känsla av SE inom beroendevården. Uppsatsen är en allmän 
litteraturöversikt, 10 kvantitativa artiklar har valts utifrån om de belyser frågan om SE har 
betydelse vid behandling av alkohol- eller narkotikaberoende. Resultatet visar att SE ökar 
efter behandling av beroendet, vid återfall i missbruk var SE oförändrat, högre SE innan 
behandling gav fler nyktra dagar, egna mål har betydelse för hur man lyckas samt att bli utsatt 
för påtryckningar att dricka leder till färre antal nyktra dagar. Inom beroendevården skulle 
återfall i missbruk kunna ses som ett hinder som är möjligt att övervinna, dvs. något man kan 
använda sig av för att påverka SE. I en vårdrelation är det möjligt att utöva de olika sätten att 
påverka SE, men det kräver kunskap om patienten och lyhördhet för dennes målsättningar.  
Nyckelord: alkoholberoende, narkotikaberoende, nykterhet, self-efficacy, vårdrelation. 
 
 
 

Abstract 
 
 
The substance dependency disorder diagnosis and different treatments are presented. Self-
efficacy (SE) is explained and the four ways that according to Bandura (1994) increases SE, 
through problem-solving one’s capability improves: identification with other persons that 
have solved similar problems; a lot of support in solving a certain problem; affecting the 
experience of a problem through for example information. The aim of this paper is to examine 
whether it is meaningful to try to affect the SE of patients with dependency disorders. The 
paper is a literature review, where 10 quantitative articles that illuminate the question if SE 
has importance in treatment of patients with alcohol- or drug dependency disorder, have been 
chosen. The result shows that SE increases after dependency disorder treatment, when 
relapsing the SE did not change, higher SE before treatment led to more sober days, having 
own goals is important for succeeding and being exposed to support for alcohol use led to 
fewer sober days. When treating patients with dependency disorders a relapse could be seen 
as a problem that is possible to solve, it could be used to increase SE. In a caring relationship 
it is possible to use the four different ways of affecting SE, but it demands knowledge of the 
patient and respect for his or hers goals. 
Key words: alcohol dependency disorder, caring relationship, self-efficacy, sobriety, 
substance dependency disorder. 
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Inledning 
 

Beroendesjukdomar berör en stor del av Sveriges befolkning. Statistiska Centralbyrån 
informerar i ett pressutlåtande (2007) att ”Alkoholkonsumtionen har ökat bland såväl kvinnor 
som män. På de åtta år som gått mellan 1996-97 och 2004-05 har andelen kvinnor och män 
som rapporterade en hög konsumtion av alkohol ökat med 3 procentenheter medan allt färre 
rapporterade en låg konsumtion eller att de inte alls drack alkohol.”. Enligt Johansson och 
Wirbing (1999) hävdar Åberg att mellan 800 000 och 900 000 personer i Sverige har 
alkoholproblem. Då har inte alla dessa personer grava problem utan hit räknas också personer 
med riskabla dryckesvanor, där det alltså föreligger risk att utveckla problem eller att få 
skador på organ etc. Det verkar alltså som att vi riskerar att få allt fler som fastnar i ett 
beroende av alkohol. Till detta kommer att cirka 30 000 personer år 2004 enligt Björn Fries, 
narkotikasamordnare i Sverige, var tunga narkotikamissbrukare (Agerberg, 2004). Förutom 
dessa personer får man räkna med stora lidanden hos deras anhöriga.  

I mitt eget arbete som sjuksköterska i beroendevården, har jag många gånger funderat över 
vad, som kan hjälpa patienterna att hitta en väg ur sitt missbruk. Det som jag har kommit att 
tro mest på är att patienten själv vill sluta dricka eller använda droger, något som troligen 
händer innan jag får kontakt med patienten. Den egna viljan ser jag alltså som central i att 
lyckas. Men jag tror också att patienter har olika förmåga att lyckas med sina föresatser och 
det är svårare att förstå vad denna förmåga består av. Jag har intresserat mig för begreppet 
self-efficacy (SE) som en möjlig förklaring till varför denna skillnad i förmåga verkar finnas. 

 

Bakgrund 
 

Mycket arbete läggs ner på olika håll för att förbättra prognosen vid dessa sjukdomar i form 
av olika behandlingsprogram som direkt riktar sig mot beroendet, både i form av 
läkemedelsbehandling och för att uppnå beteendeförändringar hos den berörda. Effekten av 
dessa behandlingar är begränsad, vilket kan ses när man tar del av studier över tid, då det t.ex. 
enligt Burleson och Kaminer (2005) i en studie om narkotikamissbruk var uppåt 60 % av 
deltagarna som nio månader efter behandling mot narkotikaberoende lämnade positiva 
urinprover (dvs. urinprover som innehåller narkotika). Det finns därför anledning att se över 
vilka metoder som kan hjälpa patienterna på vägen till att kunna hantera sin 
beroendeproblematik och även att se över vad i dessa metoder som fungerar.  

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska ”hälso- och sjukvården arbeta för att förebygga ohälsa. 
Den som vänder sig till hälso- och sjukvården skall när det är lämpligt ges upplysningar om 
metoder för att förebygga sjukdom eller skada.” (SOSFS 1982:763).  Att ta droger eller dricka 
alkohol på ett sådant sätt att det leder till problem för en själv är det som i beroendevården 
kallas för ohälsa. Att arbeta för att ändra patientens känsla av SE skulle kunna vara en hjälp 
till att patienten skulle kunna hålla sig drogfri, således skulle det förebygga ohälsa. 



3 
 

I socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) står att läsa 
bl.a. att sjuksköterskan ska ”i dialog med patient … ge stöd och vägledning för att möjliggöra 
optimal delaktighet i vård och behandling”. Där står också att vi ska främja hälsa genom att 
”identifiera och aktivt förebygga hälsorisker och vid behov motivera till förändrade 
livsstilsfaktorer” och ”identifiera och bedöma patientens resurser och förmåga till egenvård”. 
Det tycks som att vi i kompetensbeskrivningen kan finna stöd för att vi bör hjälpa patienten 
att öka sin känsla av SE. Vårt uppdrag enligt kompetensbeskrivningen blir att motivera till en 
förändrad livsstil och det ses också som viktigt att patienten får använda sin egen förmåga i 
detta arbete. 

Vårdvetenskapligt perspektiv 
 

I vårdvetenskapen (Wiklund, 2003) förstås hälsa som ett förverkligande av människans hela 
potential, det är alltså inte bara frånvaro av sjukdom som kännetecknar hälsa. Det handlar 
också om att försonas med sitt lidande.  Hälsa och lidande ses inte som två varandra 
uteslutande tillstånd, utan snarare som ett kontinuum som man kan vandra fram och tillbaka 
på.  Lidandebegreppet är centralt i vårdvetenskapen och det viktigaste skälet till att vårda är 
just att lindra lidande. Enligt Eriksson (1987) handlar vårdande om att ansa, leka och lära, i en 
anda av tro, hopp och kärlek. För att hjälpa patienten att uppleva hälsa behöver dessa aspekter 
finnas närvarande. Viktigt i sammanhanget är också att detta ska ske inom en relation mellan 
den vårdade och den vårdande. Ansandet kan handla om att ta hand om patienten rent fysiskt, 
se till att han/hon får mat, sömn, värme osv. I leken kan nya sätt utforskas för att förhålla sig 
till sitt sjukdomstillstånd, men det kan också handla om avkoppling från detsamma. Att lära 
kan handla om att lära sig nya förhållningssätt i den nya situation som uppstått i och med ett 
insjuknande, t.ex. att lära sig hantera olika situationer där man erbjuds att dricka eller ta 
droger, men också att få mer kunskap om sin sjukdom. Det är i den delen av vårdandet som 
SE kan komma in, som ett sätt för patienten att lära ny kunskap som kan leda till att denne 
bättre utnyttjar främjar sin hälsa.   

 

Begreppet self-efficacy 
 

Begreppet self-efficacy har myntats av Bandura (1994). Det förekommer några översättningar 
till svenska av begreppet, t.ex. självtillit eller självkompentens, men här kommer att användas 
det engelska uttrycket, förkortat SE.  Det definieras i Cinalhl’s thesaurus som: ”A judgement 
of one's capability to accomplish a certain level of performance”, alltså en bedömning av ens 
kapacitet att uppnå en viss nivå av genomförande eller agerande. Personer med hög grad av 
SE är inte rädda att ha målsättningar som utmanar dem. De betraktar svåra uppgifter som 
utmaningar att bemästra snarare än som hot. Om de misslyckas med något de föresatt sig ökar 
de sina ansträngningar att nå sina mål än mer och räcker inte ansträngningen så hämtar de sig 
ganska snart från sitt misslyckande. Ett misslyckande skyller de på att de inte ansträngde sig 
tillräckligt eller att de saknade t.ex. kunskap, kunskap som inte är omöjlig att förvärva. Det 



4 
 

här förhållningssättet leder till minskad stress och sårbarhet för nedstämdhet. Personer med 
låg grad av SE undviker utmaningar vilka upplevs som hotande. De har lågt satta mål, som de 
inte heller kämpar särskilt mycket för att uppnå. Man fokuserar mer på sina egna brister och 
på möjliga hinder än på möjligheterna att genomföra något och ger lätt upp. Vid 
misslyckanden skyller de på sin egen bristande begåvning och det tar lång tid innan de hämtar 
sig. Vanligt är att de känner stress och nedstämdhet. 

Bandura (1994) räknar med fyra sätt att erhålla eller öka SE. Det första sättet är att genom 
egna erfarenheter lära sig att man är kompetent inom ett visst område. Det räcker inte enbart 
med att vara framgångsrik för att få en stark känsla av SE utan man måste också ha kämpat 
mot och övervunnit vissa hinder. På detta sätt kan man lära sig att man har krafter att ta till i 
besvärliga lägen och man lär sig lita på dessa krafter. På motsvarande sätt, vid upprepade 
misslyckanden erhålls en låg känsla av SE. Det här sättet att erhålla SE sker till stor del i 
barndomen, men inte enbart. Det går även som vuxen att utveckla känsla av kompetens inom 
ett visst område, t.ex. genom att utbilda sig. Det andra sättet att uppnå SE är att hitta andra 
individer att identifiera sig med, människor som befinner sig i liknande situationer och med 
likartade problem. Om man kan se att de lyckas med svåra uppgifter kan man själv känna 
hopp och tro om detsamma. På samma sätt som egna tillkortakommanden sänker ens grad av 
SE så gör andras misslyckanden det också. Ett tredje sätt att stärka SE är genom övertalning 
att personen i fråga har vad som krävs för att genomföra något. Det kan då leda till att 
personen anstränger sig mer än om han/hon bara lämnas ensam med sina egna förminskande 
tankar. Det är svårare att bygga upp SE på det här sättet än att underminera den. Om man 
uppmuntrar för mycket så att det leder till ett misslyckande blir det misslyckandet som stannar 
kvar i minnet. För att det här ska lyckas så krävs det av behandlaren att denne har strukturerat 
en situation där det efter viss ansträngning kommer framgång, annars blir resultatet det 
motsatta. Ett fjärde sätt är att påverka hur personen upplever fysiskt och psykiskt mående, 
genom att om möjligt reducera stressreaktioner eller förändra upplevelsen av en fysisk eller 
psykisk reaktion genom t.ex. information (Bandura, 1994). 

 

Substansberoendediagnosen  
 

Substansberoendediagnosen enl. DSM-IV (Diagnostic and Statistic Manual of Mental 
Disorders, 4th Edition) ser likadan ut oavsett om den avser beroende av läkemedel, narkotika, 
nikotin eller alkohol. För att få en beroendediagnos ska 3 av följande 7 kriterier uppfyllas 
under en 12-månadersperiod (2000, s. 81): 

1. tolerans, definierat som endera av följande: 

 (a) ett behov av påtagligt ökad mängd av substansen för att uppnå rus eller annan önskad effekt 

 (b) påtagligt minskad effekt vid fortgående bruk av samma mängd av substansen 

 2. abstinens, vilket visar sig i något av följande: 

 (a) abstinenssymtom som är karaktäristiska för substansen (…) 
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 (b) samma substans (eller liknande substans) intas i syfte att lindra eller undvika 
abstinenssymtom 

 3. substansen används ofta i större mängd eller under en längre period än vad som avsågs 

 4. det finns en varaktig önskan om eller misslyckade försök att begränsa eller kontrollera 
substansbruket 

 5. mycket tid ägnas åt att försöka få tag på substansen (t.ex. att besöka flera läkare för att få 
recept), nyttja substansen (t.ex. kedjeröka) eller hämta sig från substansbrukets effekter 

 6. viktiga sociala aktiviteter, yrkes- eller fritidsaktiviteter överges eller minskas på grund av 
substansbruket 

 7. bruket av substansen fortgår trots vetskap om fysiska eller psykiska besvär som sannolikt 
orsakats eller förvärrats av substansen (t.ex. fortsatt bruk av kokain trots vetskap om 
kokainbetingad depression, fortsatt drickande trots vetskap om magsår som förvärrats av 
alkoholen). 

 

Olika behandlingar vid beroendetillstånd: 
 

Vid beroendetillstånd finns en rad olika behandlingsmetoder, av vilka en del presenteras 
nedan. Här har inte inkluderats några farmakologiska behandlingar, då dessa faller utanför 
ramen för den här uppsatsen, utan enbart psykosociala. 

 

Motiverande samtal 

En exempel på en metod som bl.a. fokuserar på patientens SE är motiverande samtal (eng. 
motivational interview, MI), utvecklad av Miller och Rollnick (2002). Hörnstenarna i denna 
metod är att hjälpa patienten att vilja, att kunna och att vara redo. Att hjälpa patienten att vilja 
ha en förändring görs genom att på ett icke-konfrontativt, empatiskt sätt få patienten att 
uppleva diskrepans mellan hur denne vill ha sitt liv och hur det ser ut nu. Att utveckla 
diskrepans är nödvändigt för att vilja ha en förändring.  Att kunna förändras är nästa hörnsten, 
dvs. att ha SE. Här gäller det att tillsammans med patienten undersöka vilka vägar som finns 
till förändring och vilka vägar som kan passa patienten. Man arbetar hela tiden på att få 
patienten att tro på sin förmåga, men inte på ett övertalande sätt utan genom att låta patienten 
själv komma underfund med vad som kan fungera. Lyckas inte detta så kommer patienten att 
ta till försvarsmekanismer för att stå ut med diskrepansen mellan sitt beteende, sin önskan till 
förändring och sin oförmåga därtill. Den sista hörnstenen är att vara redo till förändring och 
det ses som en naturlig del av patientens egna prioriteringar.  

 

Kognitiv beteendeterapi  
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Kognitiv beteendeterapi består enligt Ottoson (2000) egentligen av två delar: kognitiv terapi 
och beteendeterapi. Beteendeterapi utvecklades ur läran om betingade reflexer hos djur, dvs. 
inlärda reflexer till skillnad från medfödda. För att lära sig av med en betingad reflex används 
exposition för det som utlöser reflexen, t.ex. att utsätta sig för att vistas på ett torg om man 
lider av torgskräck. Tanken är då att man ska upptäcka att situationen inte är så skrämmande 
som man antagit innan. En variant på detta är operant betingning då ett önskvärt beteende 
förstärks med belöningar. Kognitiv terapi fokuserar mer på uppfattningar och tankar. Att 
ändra det sätt som man tänker på ska leda till en ändring av den känsla som utlöses av tanken 
och därefter ett ändrat beteende.  I kognitiv terapi arbetar man mycket med att 
medvetandegöra automatiska tankar och scheman, det senare är den grundsyn personen har på 
sig själv. Tanken är att genom att bli medveten om dessa tankar så ska det gå lättare att ändra 
sitt beteende. 

 

Återfallsprevention 

Återfallsprevention brukar hållas i grupp (Johansson & Wirbing, 1999), men kan också 
användas enskilt. Det brukar vara mellan 8-12 sessioner där olika ämnen tas upp som rör 
alkohol- och/eller narkotikaproblem. Det kan handla om att bemästra sug efter alkohol/droger, 
att tacka nej till alkohol i olika situationer, hur problem som dyker upp i livet och som kan 
leda till återfall kan hanteras. En viktig del är att utforska vad som föregår ett återfall. 
Patienterna förväntas delta mycket aktivt i diskussioner och får hemuppgifter med sig efter 
varje session. Behandlingen siktar på total helnykterhet. Återfallsprevention är utvecklat ur 
kognitiv beteendeterapi. 

 

Community Reinforcment Approach (CRA) 

Enligt Heilig, Engstöm, Voltaire-Carlsson och Wisén (1999) handlar CRA enkelt uttryckt om 
att hitta belöningar i det nyktra livet (eller förstärka = reinforce det nyktra beteendet). Då man 
slutar dricka eller använda narkotika förlorar man det som man belönat sig med och livet kan 
då tyckas tomt och meningslöst. I CRA fokuseras på att hitta andra aktiviteter som kan ersätta 
alkohol/narkotika som belöning. Initialt gör en s.k. funktionsanalys som är en detaljerad 
kartläggning av patientens dryckesvanor, både vad som föregår drickandet och dess 
konsekvenser t.ex. i det sociala livet, på arbetet, för kroppen etc. Detta mynnar sedan ut i en 
CRA-behandlingsplan där man också tar med ”lyckoskalan” som inkluderar tio livsområden, 
exempel på dessa är nykterheten, relationer, arbetssituation. Sedan arbetar man utifrån de mål 
som satts upp i behandlingsplanen, med t.ex. rådgivning. Ett intressant inslag är den s.k. 
nykterhetsprövningen, där man inte förbinder sig att vara nykter för resten av livet, utan bara 
för en begränsad period. CRA kan också innehålla återfallsprevention, äktenskapsrådgivning, 
i USA brukar finnas job clubs och social clubs. 

 

Kontingensträning 
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Fridell och Hesse (2005) beskriver kontingensträning som en metod där ett önskat beteende 
förstärks med systematiska belöningar. Det kan vara t.ex. kuponger som erhålls vid drogfrihet 
bekräftad med rena urinprover, som man kan handla för eller ökad metadondos i 
förekommande fall.  

 

Tolvstegsbehandling  

Tolvstegsbehandling bedrivs ofta i s.k. självhjälpsgrupper (Johansson & Wirbing, 1999) och 
kan ha inriktning mot alkohol eller narkotika (de vanligaste benämns AA eller NA, anonyma 
alkoholister eller anonyma narkomaner). De bygger på 12 steg som man ska gå igenom för att 
tillfriskna. Alkoholism och narkomani ses som en sjukdom, men som en sjukdom som går att 
behandla med en beteendeförändring. Viktigt är att erkänna sitt alkohol/narkotikaberoende 
och att erkänna att man behöver hjälp av en högre makt, oftast benämnd ”Gud”.  

 

 

Problemformulering 
 

Då beroendesjukdomen skapar oerhörda problem (se diagnoskriterierna ovan) känns det 
angeläget att hitta sätt att hjälpa dem som drabbats att hitta metoder för att hantera sin 
situation. Beroendediagnosen ser likadan ut oavsett vilken drog det är som är aktuell och jag 
har därför valt att lyfta fram SE-begreppet snarare än att fokusera på hur den kliniska bilden 
ser ut vid olika beroenden. Det finns många sätt att behandla beroendesjukdomar som ofta har 
det gemensamt att det finns en ambition att lära patienten nya strategier för att hantera sin 
livssituation. Även inom vårdvetenskapen framhålls vikten av att lära (Eriksson, 1987). 
Möjligen skulle det vara till hjälp i vården att mer specifikt fokusera på hur patienten ska lära 
om eller lära nytt. Att hitta vilka faktorer som har betydelse för att öka SE kan vara ett sätt se 
hur man kan hjälpa patienten att utveckla sin hälsa och vara ett sätt att konkretisera 
vårdvetenskapens teori om att lära.  

Syfte 
 

Syftet är att undersöka vilka faktorer som kan påverka känsla av SE hos beroendepatienter. 

Metod 
 

Uppsatsen är en allmän litteraturöversikt. Att valet föll på en kvantitativ analys av data 
handlar om att alla artiklar som hittades vid litteratursökningen var kvantitativa. I artiklarna 
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behandlas mätbara data som framför allt fåtts fram genom användande av olika skalor, men 
också t.ex. sådana faktorer som antal drogfria/nyktra dagar vilket också ger siffervärden som 
lämpar sig väl för en kvantitativ analys. En fördel med att använda kvantitativa metoder är att 
det betraktas som det mest evidensbaserade inom forskning (Polit & Beck, 2008), bl.a. genom 
att mätbara data fås fram på det viset. Det blir tydligt hur vissa faktorer påverkar utfallet 
eftersom siffervärden används, som lätt kan jämföras med varandra. 

 

Etiska överväganden 
 

Ingen etisk prövning har gjorts, då de studier som ingår redan har prövats i etiska kommittéer, 
deltagarna har informerats om frivillighet att bryta när som helst och liknande, dessutom är 
ingen individ identifierbar i materialet.  

 

Litteratursökning 
 

Artiklar har sökts i databasen ELIN. De sökord som använts är ordet self-efficacy som 
nyckelord i kombination med alcohol abuse, substance abuse, abstinence, alcohol, smoking 
cessation och/eller nurs*. Vid sökning på ordet abstinence fås många träffar som behandlar 
sexuell avhållsamhet varför jag också har sökt på abstinence och self-efficacy i kombination 
med ”not sex”. De artiklar som har inkluderats i översikten har alla på något sätt berört frågan 
om SE är en viktig aspekt att ha med vid behandling av människor med beroendeproblematik. 
Artiklar som till större delen fokuserat på vilken beroendebehandling som ger förändring av 
SE har inte tagits med, inte heller har rena litteraturöversikter inkluderats. Artiklar som 
behandlar andra sjukdomstillstånd än beroende eller beroende och samtidiga psykiatriska 
diagnoser har inte heller tagits med, liksom sådana artiklar som behandlar sexuell 
avhållsamhet. För att få ett enhetligt sociokulturellt urval, har artiklar från andra delar av 
världen än västerlandet (inkl. Australien) exkluderats. 

Tabell 1: Matris över antal träffar vid artikelsökning, inom parentes det antal artiklar som 
använts i uppsatsen. 

 Alcohol 
abuse 

Substance 
abuse 

Abstinence Alcohol Smoking 
cessation 

Self-efficacy 7(1) 17(2) 23(3) 56(3) 31 
Self-efficacy 
+ nurs* 

0 0 0 2 6(1) 

Self-efficacy 
+ nurs* + 
not sex 

- - - 1 - 
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Artiklarna presenteras i bilaga 1 med syfte, metod, deltagarbeskrivning och evidensgrad 
bedömd utifrån Westergrens (2006) metod för kvalitetsgranskning.  

Kvalitetsgranskning 
 

Artiklarna har analyserats enligt Westergrens (2006) metod för att kvalitetsgranska 
kvantitativa data vid litteraturöversikter. Enligt hans metod bedöms artiklarnas evidensgrad 
utifrån de kriterier som återfinns i nedanstående tabell. Av de tio artiklar som granskats och 
som återfinns i Bilaga 1 har fem bedömts ha stark evidens, fyra måttlig evidens och en artikel 
bedömdes ha måttlig-stark evidens. 

Tabell 2: Westergrens kriterier för att evidensgradera artiklar. 

Komponenter Stark evidens Måttlig evidens Svag evidens 
Urval Representativt för 

målgruppen. Deltagande 
genom studien 80 % eller 
mer. 

Troligen representativt 
för målgruppen. 
Deltagande genom 
studien mellan 60 och 79 
%. 

Inte troligt att urvalet är 
representativt. 

Antal deltagare Fler än 100. Mellan 50 och 100. Färre än 50. 
Analys Validitets- och 

reliabilitetsanalys utförd.  
Väl beskriven. 

Validitets- och 
reliabilitetsanalys utförd.  
Väl beskriven. 

Validitets- och 
reliabilitetsanalys utförd.  
Delvis beskriven. 

 

Analys 
 

Efter att artiklarna lästs igenom och deras resultat sammanfattats, genomsöktes denna 
sammanfattning efter olika teman. Enligt Polit och Beck (2008) är det lämpligt att söka efter 
teman när kvantitativa artiklar granskas, detta för att tydliggöra mönster som kan finnas i 
materialet. För att det skulle bli mer överskådligt skrevs subteman ner på papper som sedan 
klipptes isär och sen samlades under olika teman. På så sätt blev det tydligt vilka teman som 
fanns i vilka artiklar. De teman som förefaller mest frekvent förekommande i artiklarna är: 
”ökning av SE efter behandling”, ”oförändrat SE vid återfall” och ”ju högre SE från början 
desto fler nyktra dagar”. Utöver dessa fanns även ”egna mål och måluppfyllelse” och ”stöd att 
missbruka eller för drogfrihet/nykterhet”.   

Tabell 3: Matris över teman (kursiverat) och subteman. 

Ökning av SE 
efter behandling 

Oförändrat SE 
vid återfall 

 Högre se innan 
behandling gav 
fler drogfria 
dagar 

Egna mål och 
måluppfyllelse 

Stöd  att 
missbruka eller 
för drogfrihet/ 
nykterhet 

Rökstopp – ökande 
SE 

Återfall i rökning- 
oförändrat eller 
lägre SE 

Förbättrad retention 
i behandling 

Drogfrihet som mål Påtryckningar att 
missbruka 

Drogfrihet- ökande 
SE 

Återfall i kokain- 
måttlig SE 

Lägre 
droganvändande 
under /efter 

Måttlighetsbruk 
som mål 

Stöd för drogfrihet/ 
nykterhet 
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behandling 
Boende på Oxford 
Houses- ökande SE 

Positiva urinprover 
förenat med låg SE 
vid positiva 
känslosituationer 

Lång period av 
drogfrihet 

 Ledning och 
information från 
nyktra missbrukare 

  Mindre begär att 
missbruka i 
högrisksituationer 

  

 

 

Resultat 
 

De teman som framkommit i vid genomgången av artiklar påverkar varandra. Det är å ena 
sidan en fördel att ha hög SE för då tycks det vara lättare att lyckas genomföra och ta till sig 
en behandling, men det är samtidigt så att drogfrihet och nykterhet i sig leder till högre SE, 
vilket då leder till att det är lättare att avhålla sig från missbruk, även om man hade låg SE 
från början.  

 

Ökning av SE efter behandling 
 

I flera av studierna tas frågan upp hur behandlingar och drogfrihet påverkar SE. 

Litt, Kadden, Kabela-Cormier och Petry (2008) kunde, i sin studie om cannabisberoende 
patienter, visa genom upprepade mätningar av SE att en lång period av drogfrihet ledde till en 
ökning av SE, vilket torde vara en viktig insikt. Washington (2001) mätte två aspekter på SE: 
generell och social. Hon fann att de kvinnor som deltog i behandling, framför allt de som 
deltagit i kognitiv behandling, hade signifikant högre social SE än de kvinnor som var i 
kontrollgruppen. Mätning med en 5-gradig skala där 1 står för ”håller med” och 5 ”håller inte 
alls med” avseende förmåga till sociala interaktioner, gav resultatet att de som gått i kognitiv 
behandling hade förbättrat sin sociala SE (3.20  ±  .53 och 3.55 ± .38) före resp. efter 
behandling. För kontrollgruppen hade social SE snarare sjunkit (3.20 ±  .62 resp. 2.99 ± .51) I 
artikeln går hon inte in på frågan vad som händer med drogvanor i förhållande till SE, men 
konstaterar ändå att det skulle kunna ”reflect a renaissance” för dessa kvinnor och att det i och 
med att den sociala SE ökar kan bli lättare att ta till sig en gruppbehandling. 

Coon, Pena och Illich (1998) visade i sin studie en statistiskt signifikant förändring i SE 
avseende avhållsamhet från droger (huvudsakligen kokain), före och efter behandling.  
Deltagarna fick gå antingen en 12-stegsbehandling eller CRA, några fick gå en behandling 
som var skräddarsydd för unga missbrukare, dock rapporteras inte hur de olika typerna av 
behandling påverkade utfallet. Innan behandling hade deltagarna måttlig SE och efter 
behandling hade de väldigt hög SE. På en femgradig skala där 1 stod för ”ingen SE alls” och 5 
för ”extremt hög SE” avseende förmåga att avstå från droger, fick de som hållit sig drogfria 
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högre värden (4.32 ± 0.05 resp. 3.11 ± .229) en månad efter behandling. 23 av de 183 
deltagare som var med genom hela studien hade tagit droger. Författarna tolkar det som att det 
är viktigt med drogfriheten i sig, den förstärker SE ytterligare. 

Jason, Davis och Ferrari (2007) kom i sin studie om boende på s.k. Oxford Houses (OH) fram 
till att SE ökade signifikant hos de boende genom studien. I studien användes en skala för 
mätning av SE med 20 frågor som skulle besvaras på en femgradig Likert-skala. Det 
genomsnittliga värdet vid första mätningen var för avhållsamhet från alkohol 80,7 (± 21,2) 
och vid sista mätningen 84,6 (± 20,1). För SE avseende avhållsamhet från droger var siffrorna 
snarlika. Det som kännetecknar OH är att det inte finns någon professionell personal som 
arbetar där utan de drivs av tillfrisknande drog- eller alkoholmissbrukare, vilket innebär att 
både de boende och de som leder verksamheten får hjälp att hålla sig nyktra. Det finns mer än 
1200 OH i USA och även några i Kanada och Australien. Författarna föreslår att det är viktigt 
med stöd för nykterhet/drogfrihet, ledning och information från tillfrisknade missbrukare för 
att öka de boendes SE avseende nykterhet/drogfrihet. 

En studie som behandlar rökstopp togs med i materialet: Ward (2001). I den här studien 
kunde stora skillnader ses i SE mellan de som slutat och de som fortsatt röka. Man kunde 
också iaktta en liten förbättring över tid mellan 6 och 12 månader för de som slutat. I studien 
användes nikotinersättningsmedel i bägge grupperna och i ena gruppen en teknik för att hitta 
individuellt formulerade nackdelar med rökning. Dessutom mättes SE och motivation till 
förändring. Det var ingen signifikant skillnad mellan de olika grupperna avseende rökstopp, 
däremot stor skillnad jämfört med kontrollgruppen (32 %, 32 % resp. 6 % hade slutat röka 
efter 12 månader).  

 

Oförändrat SE vid återfall  
 

I flera av studierna tas också upp hur återfall påverkar graden av SE: 

Coon m.fl. (1998) kunde se att de som återfallit i missbruk (främst kokain) fortfarande hade 
måttlig SE, till skillnad från de som fortsatt vara drogfria. Ward (2001) fann på ett liknande 
sätt i sin studie om rökstopp att SE höll sig på ungefär samma nivå om man återföll i rökning, 
till skillnad från dem som lyckades sluta. 

Tian, Oei, Hasking och Phillips (2007) jämförde en grupp med alkoholberoende personer enl. 
DSM-IV med en kontrollgrupp utan alkoholberoende. I den här studien jämfördes generell SE 
och Drinking Refusal SE (DRSE) i de båda grupperna. Man fann i gruppen med 
alkoholberoende en svag negativ korrelation mellan generell SE och mängd och frekvens av 
alkoholintag (r= -.18 för mängd resp. -.22 för frekvens), på så vis att vid ett mer omfattande 
alkoholintag fick man en lägre generell SE. I den grupp som inte hade ett alkoholberoende 
fann man att det var tvärtom så att mängd och frekvens av alkoholintag påverkade DRSE, 
som försämrades vid ett högt alkoholintag. I den gruppen påverkades däremot inte generell 
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SE. Författarna drar slutsatsen att generell SE hos alkoholberoende personer förutsäger 
alkoholkonsumtion, men inte den mer specifika DRSE.  

En av studierna som granskades hade valt att ha ungdomar som deltagare (Burleson& 
Kaminer, 2005).  Samband hittades mellan vissa situationer för droganvändande: ju högre 
frekvens av positiva urinprover under behandling, desto lägre SE för att använda droger i 
positiva känslosituationer (t.ex. fester, för att belöna sig) och vid låg SE avseende negativa 
känslosituationer (t.ex. konflikter, ångesttillstånd) var det troligt att man även vid senare 
testtillfällen hade låg SE för negativa känslosituationer. Samband fanns mellan positiva 
urinprover vid ett testningstillfälle och ett senare testningstillfälle, så att hade man tagit droger 
under behandling, var det troligt att man fortsatte med det även efteråt vid 3-månaders- och 9-
månaderskontrollen. De olika behandlingsformerna som användes gav inga signifikanta 
skillnader i SE. 

 

Högre SE innan behandling gav fler drogfria dagar 
 

Dolan, Martin och Rosenhow (2008) undersökte hur SE hos kokainister påverkar graden av 
avhållsamhet från kokain efter behandling. De kunde se att hög SE korrelerade på ett positivt 
sätt med bl.a. en hög önskan att sluta missbruka och mindre begär att missbruka i 
högrisksituationer, men också med andra faktorer som t.ex. kognitiv nivå, ålder och 
depressivitet. Mätningar av kokainanvändande vid 3 och 6 månader visade att grad av SE 
kunde förutsäga hur mycket man använde vid 3 månader men inte vid 6 månader (62 % 
drogfria efter 3 månader, 57,3 % drogfria efter 6 månader). Mellan 4 och 8 % av skillnader i 
kokainanvändande kunde förklaras med skillnader i SE. De föreslog i sin artikel att man aktivt 
bör rikta in sig på att stärka SE hos patienterna, genom att t.ex. träna hantering av 
högrisksituationer, men även att påminna om skälen till varför man vill vara drogfri eller om 
tidigare drogfria perioder.  

Litt m.fl. (2008), kunde visa att högre SE hos cannabisberoende patienter gav bättre resultat 
på lång sikt (14 månader), liksom förbättrad retention i behandling och drogfrihet under 
behandlingsperioden. I den här studien jämfördes resultaten vid användande av kognitiv 
beteendeträning (KBT), MET och av kontingensträning. Det visade sig att 
kontingensträningen hade bäst resultat under pågående och direkt efter behandling, men att 
KBT/MET gav bättre resultat på längre sikt. En kombination av dessa metoder var det som 
fungerade bäst (25, 3 resp. 27,6 % drogfria efter 11 resp. 14 månader). 

Burleson och Kaminer (2008) fann, i sin studie om ungdomar med missbruk, att de med högre 
SE från början hade lägre användande av narkotika under och direkt efter behandling, men 
inte senare när de testades efter 9 månader. 

I Jasons m.fl. (2007) studie om boende på Oxford Houses kunde man iaktta att högre SE 
ledde till signifikant fler nyktra/drogfria dagar. Mellan första och sista mätning hade andelen 
som använt droger eller alkohol sjunkit från 15,7 % till 13,5 %. Skillnaderna var större mellan 
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första och tredje mätningen (15,7 % jämfört med 9,7 %). Antal nyktra dagar påverkades också 
av hur länge man bodde på OH (mer eller mindre än 6 månader), men också av om man blev 
utsatt för påtryckningar att dricka eller ta droger. De boendes deltagande i olika 
missbruksbehandlingar minskade också signifikant. Under den senaste 90-dagarsperioden 
sjönk antal dagar de boende hade besökt 12-stegsmöten (AA- eller NA-möten) från 44.9 
dagar vid första mätning till 33.4 dagar vid sista mätning. 

Brown, Carrello, Vik och Porter (1998) såg i sin studie om förväntningar på alkoholens 
effekter och SE avseende avhållsamhet från alkohol att dessa två var signifikant negativt 
korrelerade (r= -.41, p <.001), vilket innebär att höga förväntningar på alkohol hänger ihop 
med låg SE och låga förväntningar med hög SE. Deltagarna fick genomgå en behandling som 
var speciellt designad att stärka SE (bestod av stresshantering, återfallsprevention och 
avslappningsövningar). Hypotesen var att vid en höjning av SE, skulle förväntningar på 
alkohol minska, vilket också infriades (r=.31). 

 

Egna mål och måluppfyllelse 
 

I Lozano, Stephens och Roffmans (2006) studie om marijuanaberoende patienter med olika 
mål för behandlingen (total drogfrihet eller måttlighetsbruk), fann man att de patienter som 
hade drogfrihet som mål för sin behandling fick signifikant högre SE med tiden än de som 
hade måttlighetsbruk som mål. På en skala från 0-100, där 0 är ”inte alls säker på att lyckas” 
och 100 ”helt säker på att lyckas”, fick deltagarna pricka i var de befann sig. Från början var 
det väldigt liten skillnad mellan de som valt att ha drogfrihet och de som valt måttlighetsbruk 
som mål (74.89 resp. 75.10), men efter 4 månader hade dessa siffror ändrats (84.78 resp. 
68.23). Liknande värden uppmättes efter 7 och 13 månader. Det fanns ett samband med att ha 
fått fler negativa konsekvenser av sitt missbruk och att ha drogfrihet som mål. I bägge 
grupperna kunde också ses att de som lyckades med sin målsättning hade högre SE än de som 
misslyckades, alltså även de som hade måttlighetsbruk som målsättning (från början 79.71 för 
dem som uppnått sitt mål resp. 69.92 för de som misslyckats, siffror som förbättrades i den 
grupp som lyckats med sin målsättning, till 85.84 efter 13 månader, medan de som 
misslyckats försämrade sin SE till 64.69). 

 

Stöd att missbruka eller för drogfrihet/nykterhet 
 

Jason m.fl. (2007) kom i studien om boende på OH fram till att vid påtryckningar att dricka, 
fanns det ett negativt samband med att hålla sig nykter (r = -.19).  

Enligt Brown m.fl. (1998) steg interpersonell SE (bestående av konfliktsituationer, socialt 
tryck att dricka och positiva känslostämningar) före och efter behandling, på en hundragradig 
skala, från 71.30 till 80.17, det verkar alltså som att det efter behandling finns en ökad 
förmåga att stå emot påtryckningar att dricka.   
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Diskussion – Metod 
 

Att välja en kvantitativ metod för att studera personliga egenskaper eller känslor kan tyckas 
märkligt, men detta är det sätt som använts i samtliga artiklar. Alla har använt sig av skalor 
med hög reliabilitet och validitet. 

Beträffande denna studies validitet så är resultatet trovärdigt utifrån ett stort antal deltagare i 
de analyserade artiklarna. Det torde vara överförbart på populationer med beroende-
problematik av samma anledning. Dock finns anledning att fundera över några saker: 

Ett möjligt problem med valet av artiklarna är att de behandlar olika sorters droger. Jag har 
ändå valt att göra på det sättet då substansberoendediagnosen ser exakt likadan ut oavsett 
vilken drog som är aktuell, sen är jag medveten om att de ger konsekvenser för individen på 
varierande sätt. Det tycks ändå vara viktigare att hitta strategier för att hantera sitt beroende 
oavsett hur detta ser ut. En svårighet var att finna artiklar som behandlade begreppet SE på 
samma sätt och som dessutom hade fokus på samma drog, detta trots att många träffar fås vid 
sökning på SE. 

Vad gäller urvalet i artiklarna så finns det anledning att tro att annonsering via media, som 
användes av Litt m.fl. (2008), Lozano m.fl. (2006), Tian m.fl. (2007) samt Ward (2001) ger 
ett något snedfördelat urval, med högre andel väl motiverade patienter. Det kan betraktas på 
olika sätt. Jämfört med min egen erfarenhet av att arbeta med beroendepatienter där det alltid 
förekommer vissa personer med sviktande motivation så är det klart att urvalet ser annorlunda 
ut. Men det behöver inte egentligen vara en nackdel att urvalet riskerar att bli snedfördelat på 
det här viset, eftersom det, när motivationsgraden inte varierar (så mycket) hos deltagarna blir 
en faktor mindre att ta hänsyn till. Istället kan behandlingsmetoden i sig bedömas.  

Ett medvetet val vid urval av artiklar har gjorts då artiklar från enbart västvärlden inkluderats. 
Med tanke på ev. skillnader i missbruksmönster, kultur och religion etc. i olika delar av 
världen hade resultatet annars kunnat bli ett annat.  

Diskussion - resultat 
 

I resultatredovisningen framgår att olika behandlingar har en tendens att stärka patientens SE, 
åtminstone för en tid. Såväl Coon m.fl. (1998) och Litt m.fl. (2008) har kommit fram till detta.  
Det kan tyckas självklart att det blir så, utifrån att patienten får lära sig en metod för att hålla 
sig drogfri och får praktisera denna nyligen inlärda metod.  Jämfört med Banduras (1994) 
inlärningsteori så är det förmodligen så att genom nya kunskaper erhålls redskap att agera på 
ett annat sätt, och att detta sätt stärker ens SE genom att man lyckas med vad man föresatt sig. 
Jason m.fl. (2007) kom fram till ett liknande resultat, dock handlade det i deras studie inte om 
en speciell sorts behandling utan om ett boende, med stöd från tillfrisknande missbrukare. 
Förmodligen fås under sådana förhållanden mycket stöttning, vilket är en av hörnpelarna i 
Banduras (1994) teori om SE. Det är inte förvånande att SE vid återfall i missbruk förblir 
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oförändrat, såsom Coon m.fl. (1998) och Ward (2001) kom fram till, då det ju är genom att 
lyckas som SE stärks. Tvärtom, vid ett misslyckande stärks snarare bilden av att man inte 
klarar av att genomföra vissa saker. I enlighet med teorin om SE är det inte heller förvånande 
att patienter med hög SE innan behandling lyckas bättre med sin drogfrihet/nykterhet – detta 
är nämligen vad hög SE gör, dvs. att personen i fråga kämpar på för att nå sina mål och inte 
ger upp i första taget och således har större chans att lyckas.  

Att ha egna mål med sin behandling verkar viktigt enligt Lozano m.fl. (2006). Det framkom 
att de som hade högre SE lyckades bättre med sina mål, oavsett målsättning. Det förvånade 
mig, då det enligt min egen erfarenhet, sällan eller aldrig framhålls som ett seriöst alternativ 
med måttlighets(miss)brukande vid en beroendesjukdom. Även för vårdpersonalen skulle en 
målsättning, gemensam med patientens, förtydliga det arbete som ska uträttas under 
vårdtiden. Min erfarenhet inom beroendevården är att det ibland är så att målsättningen skiljer 
sig åt mellan patienter och personal. Medan personalen är mycket intresserad av att hjälpa 
patienten att vara nykter och drogfri, så kanske patienten inte alls har det målet, utan behöver 
bara vila upp sig från sitt hårda liv. Det kan man kanske inte göra så mycket åt, men har man 
pratat om att det förhåller sig på det sättet, så behöver man inte ha orealistiska förväntningar 
på vad som ska uppnås. I bästa fall så lägger man på så vis en grund för en framtida 
förändring, som kommer när patienten är mogen att ta det steget. Att respektera patienten trots 
att dennes uppfattning om sin hälsa avviker från personalens är ibland nödvändigt om man 
ska arbeta med frivilliga metoder.  

Litt m.fl.(2008) fann i sin studie att lång drogfrihet ledde till ökning av SE. Det är en viktig 
insikt och värd att kämpa för eftersom andra studier visar att högre SE samtidigt leder till 
avhållsamhet från droger/alkohol. Här kan man tala om en uppåtgående spiral där drogfrihet 
leder till ökad SE som sen i sin tur leder till förbättrad avhållsamhet.  

Det framgår av resultatet att det finns anledning att stärka patientens känsla av SE. Men det är 
inte helt tydligt hur man ska gå tillväga för att rent konkret hjälpa patienterna med detta, 
förutom att KBT har vissa fördelar jämfört med andra behandlingar. Jag har inte hittat några 
artiklar vid sökning som behandlar begreppet utifrån ett slutenvårdsperspektiv. Här finns 
förmodligen en del att utveckla. Om man får ganska lite ledning utifrån artiklar om ämnet för 
hur man ska bete sig mot patienterna inom slutenvården så kan man gå direkt till Bandura 
som ju definierade begreppet från början.  

Det framstår som viktigt att patienten får kämpa med sina egna problem i syfte att lära sig 
hantera dessa. Frågan är förstås var man drar gränsen och vad som är att betrakta som 
uppbyggligt. Bandura (1994) nämner att det är bra med motstånd som man övervinner – så 
länge som man övervinner det. Vad som är ett ”lagom” motstånd går förmodligen inte att 
definiera, utan är troligen helt individuellt och kräver en hel del fingertoppskänsla. Man kan 
säkert stötta patienten i att arbeta på egen hand med sin drogfrihet, både i sluten- och 
öppenvård. Man får nog vara beredd på en del misslyckanden, men dessa (i form av återfall) 
kan kanske betraktas mer som hinder som ska övervinnas på vägen till nykterhet/drogfrihet.  

Det är inte så tydligt vilken väg man ska välja – om man till varje pris ska hjälpa patienten till 
drogfrihet eller om man ska se misslyckanden som ett sätt att träna sig i att övervinna hinder. 
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Båda sätten har nog ett värde. Det är nog också så att en drogfri period inte är helt enkel att 
genomföra utan mycket stöd efter lång tids missbrukande, varför lång drogfrihet kan ses som 
att det stärker SE. Det måste dock vara patientens eget genomförande, att hålla sig drogfri 
under tvångsvård eller i fängelse (förutsatt att det inte finns tillgång till droger) är nog sämre i 
det avseendet, eftersom det som hindrar en från att missbruka så att säga ligger utanför ens 
egen kontroll. Det är också viktigt att patienten inte känner sig övergiven, eller faktiskt är 
övergiven, i ett överlämnande av ansvaret för den egna hälsan som denne kanske inte är 
mogen för. 

Att ha en person med liknande problem som man kan identifiera sig med är ett annat sätt att 
uppnå högre grad av SE. Det är det som förmodligen hänt på Oxford Houses (Jason, 2007), 
eftersom det drivs av personer som hittat sätt att hantera sin beroendeproblematik på ett 
framgångsrikt sätt. Har personalen på en vårdinrättning egna erfarenheter av missbruk kan det 
vara ett utmärkt sätt att nå fram till patienten, förutsatt att man vill använda sina egna 
erfarenheter i arbetet. Merparten av personalen inom vården har förmodligen inte denna 
personliga erfarenhet av missbruk, men finns det kan det ses som en resurs. Eventuellt 
förekommer liknande processer spontant i patientgrupper både inom sluten- och öppenvården, 
där mer motiverade patienter utövar påverkan på mindre motiverade patienter. Detta kan 
förstås lika gärna gå i motsatt riktning, dvs. att de omotiverade patienterna påverkar de 
motiverade. Här behövs stöd av personal som kan hindra den typen av påverkan, även om 
personalen inte kan vara närvarande i alla situationer.  

Lära-begreppet inom vårdvetenskapen handlar om bl.a. att lära nya förhållningssätt när nya 
situationer i form av en sjukdom har uppstått. Det handlar även om att ta till sig kunskap i 
syfte att hantera den nya situationen. SE kan ses som en hjälp att förtydliga lära-begreppet. I 
vårdandet av en patient kan det vara värdefullt att hålla i minnet de olika sätt man kan öka SE 
på, nämligen: att övervinna egna problem; att se andra i liknande situationer övervinna 
liknande problem; att få mycket stöttning samt att förändra upplevelsen av en situation genom 
t.ex. information (Bandura, 1994). Allt detta kan med fördel praktiseras inom vården av 
beroendepatienter. Att se ett återfall i missbruk, inte som ett misslyckande, utan som en 
inlärningssituation kan vara ett sätt vända en sådan händelse till något positivt. Fokus kan då 
ligga på vad som föregick återfallet och hur liknande situationer kan hanteras i framtiden. 
Inom slutenvården vårdas samtidigt ofta personer med liknande problem, vilket skulle kunna 
användas i syfte att få patienterna att hjälpa varandra, genom identifikation. Stöttning av 
patienterna, är enligt min erfarenhet, mycket vanligt förekommande både i form av samtal, 
men också i form av mer praktiska åtgärder. Information ges troligen ofta om 
beroendesjukdomen och abstinenssymptom och liknande.   

Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv framhålls relationen mellan vårdare och patient som 
mycket viktig. I en vårdande relation kan man ägna sig mycket åt stöttning, som är ett annat 
sätt att påverka SE. Jason m.fl. (2007) kom fram till att påtryckningar att dricka alkohol eller 
ta droger försämrar förutsättningarna för att hålla sig nykter/drogfri och på motsvarande sätt 
ger stöd att hålla sig drogfri bättre förutsättningar till detsamma. Det är inom relationen som 
vårdaren kan skapa utrymme för patienten att växa som människa (Wiklund, 2003). Att skapa 
en relation när man har relativt kort tid på sig kan förstås vara problematiskt, men man 
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behöver kanske inte lära känna patienten på djupet i det läget, snarare skaffa en fungerande 
arbetsallians. Det är också vårdarens ansvar att se till att patienten får utvecklas i enlighet med 
sin egen vision, inte utifrån vårdarens önskemål (Wiklund, 2003). Det är troligen en 
förutsättning för utveckling att vårdaren verkligen lyssnar på vad patienten vill och hur denne 
vill nå dit.  Viktigt är att vårdaren och patienten bägge är delaktiga i detta, på en jämbördig 
nivå, där de bidrar med sina respektive kunskapsområden. 

 

Slutsatser och kliniska implikationer 
 

SE är möjligt att påverka inom vården av beroendepatienter och det tycks som att det ökar 
patientens förmåga att hålla sig nykter/drogfri. Faktorer som kan underlätta ökning av SE är 
beroendebehandling, undvikande av återfall, stöd att hålla sig drogfri och att ha egna mål.  
Hur det kan genomföras varierar troligen från patient till patient, men att ha en väl fungerande 
vårdrelation är en förutsättning för att hjälpa denne. Att se återfall som en inlärningssituation 
kan vara ett sätt att utveckla SE. Vårdaren har kunskap och erfarenhet av att behandla 
sjukdomstillstånd som denne måste dela med sig av till patienten. Detta kan lämpligen ske i 
form av ett samarbete, mellan två likvärdiga parter, där den ena besitter mer kunskaper inom 
ämnet behandlingar och den andra kan mer om sin egen historia och personliga egenskaper. 
Finns dessa förutsättningar, så kan det vara möjligt att hitta den mängd motstånd som för 
patienten är ”lagom” för att utveckla sina kunskaper och sin förmåga att hantera sin sjukdom.  

 

Förslag på fortsatt forskning 
 

Det skulle vara intressant att göra en kvalitativ studie av vårdpersonalens uppfattning om 
patienters SE inom beroendevården, för att se hur personalen hjälper patienter att lära sig mer 
om att hantera sin sjukdom och att utvecklas. Det skulle också vara intressant att undersöka 
om det finns hinder för detta, t.ex. i form av bristande tillit till patientens förmåga. 
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Bilaga 1 
 

Artikelöversikt 

 

Författare  Syfte  Deltagare  Metod  Evi-
dens-
grad 

Brown, S.A., 
Carrello P.D., 
Vik, P.W., 
Porter R.J. 
(1998): 
Change in 
Alcohol Effect 
and Self-
Efficacy Ex-
pectancies 
During Addic-
tion Treat-
ment. 

Att undersöka hur kognitiva 
förändringar sker under ett 
fyra veckor långt behand-
lingsprogram i slutenvård, 
genom att undersöka för-
ändringar i förväntningar på 
alkohol och SE. 

101 personer med alkoholberoendediagnos enl. 
DSM-III-R, läskunnighet och inga skallskador 
som lett till > 2 minuters medvetslöshet valdes 
ut till studien. De var frekvent sökande vid ett 
alkohol- och drogbehandlingsprogram vid ett 
hälsocenter i San Diego och lades in för ett fyra 
veckor långt behandlingsprogram. 

Deltagarna fick fylla i formulär (Alchol 
Expectancy  Questionnaire, AEQ, och Situ-
ational Confidence Questionnaire, SCQ) 
inom två dagar efter inläggning och under 
fjärde veckan innan utskrivning. 
Dessutom efterfrågades demografiska data 
och alkoholberoendets svårighetsgrad och 
ev. sidomissbruk. 

Måttlig 

Burleson, J.A., 
Kaminer, Y. 
(2005): 
Self-efficacy 
as a predictor 
of treatment 
outcome in 
adolescent 
substance use 
disorders. 

Att undersöka följande hy-
poteser: 1. Ju högre SE, 
desto högre grad av avhåll-
samhet från droger 2. Ett 
positivt drogtest ger lägre 
SE vid ett senare tillfälle 3. 
Ju högre SE vid en tid-
punkt, desto högre SE vid 
en senare tidpunkt och 4. 
Kognitiv beteendebehand-
ling (KBT) ger högre SE än 

88 ungdomar mellan 13 och 18 år som remitte-
rades till ett öppenvårdsprogram mellan 1996 
och 1998, med narkotikaberoende enl. DSM-III-
R. Behandlingen bestod av antingen KBT eller 
psykoedukativa insatser (PET, T=treatment). 
Behandling pågick i åtta veckor, 75-80 minuter 
långa sessioner per vecka. 

Deltagarna fick fylla i formulär: SCQ, In-
ventory of Using Situations (IUS) och 
DISC-C (används för att upptäcka psykiat-
riska diagnoser). IUS och DISC-C fylldes i 
innan behandling. SCQ fylldes i efter be-
handling samt tre och nio månader efter 
behandling. 
Deltagarna lottades till de två olika typerna 
av behandling. 

Måttlig 
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icke-kognitiv behandling. 
Coon G.M., 
Pena, D., Il-
lich, P.A. 
(1998): Self-
Efficacy and 
Substance 
Abuse: As-
sessment Us-
ing a Brief 
Phone Inter-
view. 

Att undersöka om SE är 
relaterat till upprätthållandet 
av avhållsamhet från koka-
inanvändande eller andra 
sorters narkotika samt om 
SE kan mätas snabbt och 
reliabelt via telefonintervju. 

186 deltagare, rekryterades från en innerstadsin-
rättning för missbruksbehandling. 61 % använde 
crack, 25 % alkohol och marijuana 8 %. De för-
delades på olika behandlingsprogram: 32 % gick 
tolvstegs-behandling, 35 % gick Community 
Reinforcment Approach (CRA) och 3 % gick i 
två ungdomsprogram som designats till studien. 
Behandlingarna genomfördes inneliggande. 

Vi inläggning bedömdes om patienten hade 
en beroendediagnos enl. DSM-IV, Time 
Line Follow Back (TLFB) och Alcohol 
Abstinence Self-Efficacy (AASE), anpas-
sad för frågor om narkotika istället för al-
kohol. AASE användes vid utskrivning och 
en månad efter utskrivning användes en 
kraftigt förkortad version av AASE per 
telefon. Samtidigt tillfrågades deltagarna 
om de använt droger efter utskrivning, hur 
många dagar de i så fall använt och om de 
upplevt kontrollförlust i samband med 
drogintag. De delades i två grupper, de som 
inte använt droger efter utskrivning och de 
som använt. 

Stark 

Dolan, S. L., 
Martin, R. A., 
Rosenhow, 
D.J. (2008): 
Self-efficacy 
for cocaine 
abstinence:      
Pretreatment 
correlates and 
relationship to 
outcomes. 

Att undersöka relationen 
mellan 1. SE avseende av-
hållsamhet vid behandling-
ens början och vissa karak-
täristika som antas korrelera 
med SE 2. Att undersöka 
om SE avseende avhåll-
samhet vid behandlingens 
början kan förutsäga använ-
dande av kokain vid 3 och 6 
månader efter behandling 
och  
3. Att undersöka det relativa 
värdet av två olika metoder 
för att för att mäta SE; ge-
nerell SE och SE i högrisk-
situationer för att ta kokain. 
Hypotesen var då att SE i 
högrisksituationer bättre 

163 deltagare med DSM-IV-diagnos för kokain-
beroende rekryterades från ett behandlingshem 
för narkotikamissbrukare.  Behandlingen som de 
deltog i var inriktad på drogfrihet med hjälp av 
tolvstegsbehandling, återfallsprevention och, 
frivilligt, familjeterapi och eftervård.  

Bedömningar av deltagarna gjordes under 
första veckan av behandling samt efter tre 
och sex månader efter utskrivning från be-
handlingshemmet. TLFB användes vid 
inskrivning, efter tre och sex månader efter 
utskrivning. Man efterfrågade också hur 
mycket pengar som spenderats på kokain. 
De som rapporterade att de inte tagit kokain 
fick lämna urinprover för drogtestning. SE 
mättes både som generell SE och som SE i 
högrisksituationer. Utöver detta mättes 
motivation till drogfrihet, depressiva sym-
tom och kognitiv nivå.  

Måttlig 
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skulle förutsäga droganvän-
dande.  

Jason, L.A., 
Davis M.I., 
Ferrari J.R. 
(2007): The 
need for sub-
stance abuse 
after-care: 
Longitudinal 
analysis of 
Oxford House. 

Att undersöka hur socialt 
stöd och SE fungerar över 
tid på stödboenden (Oxford 
Houses), och att bedöma 
hur väl de boende avhåller 
sig från droger och alkohol, 
får arbete, avstår från kri-
minalitet och använder sig 
av hälso- och sjukvården 
under tiden de bor på stöd-
boende och efteråt. 

Deltagarna rekryterades genom annons i ett må-
natligt nyhetsblad som ges ut av Oxford House 
(797 personer)och på ett årsmöte i Oxford Hou-
se’s regi (100). Deltagarna hade bott olika länge 
på Oxford House. Data samlades in vid studiens 
början (baseline), efter fyra, åtta och tolv måna-
der. 

Addiction Severity Index (ASI), gjordes vid 
baseline och delar av den efter 12 månader. 
TLFB gjordes vid baseline och efter fyra, 
åtta och tolv månader. AASE och Drug 
Abstinence Self-Efficacyscale (DASE) 
utfördes vid baseline, fyra, åtta och tolv 
månader. Important People and Activities 
Inventory (IPA) utfördes vid baseline och 
efter fyra, åtta och tolv månader. 

Måttlig 

Litt, M. D., 
Kadden R.M., 
Kabela-
Cormier E., 
Petry N.M. 
(2008): Cop-
ing skills 
training and 
contingency 
management 
for marijuana 
dependence: 
exploring 
mechanisms 
of behavior 
change.   

Att undersöka beteendeför-
ändringar vid  behandling 
av marijuana-beroende, där 
deltagarna behandlades med 
motivationshöjande samtal, 
KBT och/eller kontingen-
sträning i olika kombinatio-
ner.  

240 deltagare med cannabisberoende enl. DSM-
IV rekryterades via annonsering i tidningar och 
radio. Deltagarna hade rökt i genomsnitt 89 % 
av de senaste 90 dagarna. > 80 % deltog genom 
hela studien. 
Deltagarna lottades till fyra olika nio veckor 
långa behandlingar: case management (kontroll-
grupp), motivationshöjande samtal/ KBT, kon-
tingensträning eller motivations-höjande sam-
tal/KBT/ 
kontingensträning. 

Variabler som undersöktes var retention i 
behandling, kontinuerlig avhållsamhet från 
droger under behandling (genom TLFB), 
motivation mättes genom Readiness to 
Change Questionnaire, (RTCQ), SE för att 
sluta med marijuana och copingförmåga i 
förhållande till att avstå från marijuana 
(Coping Strategies Scale, CSS). Bedöm-
ningar med TLFB gjordes vid baseline, 
efter behandling, 5,8,11 och 14 månader 
(efter baseline), CSS mättes vid baseline, 
efter behandling, samt efter 8 och 14 måna-
der, RTCQ och SE mättes vid baseline och 
efter behandling. 

Stark 

Lozano, B.E., 
Stephens, 
R.S., Roffman 
R.A. (2006): 
Abstinence 
and moderate 

Att undersöka personliga 
mål (total avhållsamhet 
eller måttlighetsbruk av 
marijuana) på behandlings-
resultat. Tre hypoteser tes-
tades 1. Att personer med 

291 deltagare rekryterades via annonser i tid-
ningar och radio, man riktade sig till personer 
som ville ha hjälp att sluta röka. Inkl.kriterier 
var > 18 år, att ha rökt > 50 dagar av de senaste 
90, ingen annan pågående behandling samtidigt 
och ingen allvarlig psykisk sjukdom. 

SE mättes i relation till det mål patienten 
hade (måttlighet eller avhållsamhet) vid 
baseline samt efter 4,7,13 och 16 månader. 

Stark 
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use goals in 
the treatment 
of marijuana 
dependence. 

mindre allvarligt beroende 
skulle välja måttlighetsbruk 
som personligt mål 2. Att 
personer med avhållsamhet 
som mål i högre grad skulle 
vara avhållsamma och att 
personer med måttlighets-
bruk som mål i lägre grad 
skulle vara avhållsamma 
och 3. Att personer med 
högre SE lättare skulle upp-
nå sina mål.  

Deltagarna lottades till återfallsprevention, indi-
viduell bedömning och rådgivning eller till för-
dröjd behandling (=väntelista). 
I gruppen med återfallsprevention hölls 14 ses-
sioner under fyra månader, individuell rådgiv-
ning hölls två sessioner med en månads mellan-
rum och i gruppen med fördröjd behandling i 
gjordes enbart en uppföljning efter fyra måna-
der. 

Tian, P.S., 
Oei, T.P.S., 
Hasking, P., 
Phillips, L. 
(2007): A 
Comparison of 
General Self-
Efficacy and 
Drinking Re-
fusal Self-
Efficacy in 
Predicting 
Drinking Be-
havior. 

Att undersöka hur generell 
SE och SE i förhållande till 
att tacka nej till alkohol 
(Drinking Refusal SE) på-
verkar alkoholkonsumtio-
nen hos en grupp med resp. 
utan alkoholberoende.  

298 deltagare rekryterades via annonser i tid-
ningar och radio. 296 deltagare med alkoholbe-
roende enl. DSM-IV rekryterades en vecka efter 
avgiftning på sjukhus eller via alkoholkliniker i 
Brisbaneområdet.  

Deltagarna fick fylla i formulär på egen 
hand. De formulär som användes var The 
Khavari Alchol Test (KAT, för att mäta 
alkoholkonsumtion), Drinking Refusal Self-
Efficacy Questionnaire (DRESQ-R), gene-
rell SE (GES, om SE i allmänhet) och The 
Drinking Expectancy Questionnaire (DEQ, 
om förväntningar på alkohol).  

Stark 
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Ward, T. 
(2001): Using 
psychological 
insights to 
help people 
quit smoking. 

Att undersöka hur fram-
gångsrik en metod att sluta 
röka tobak är där man an-
vänder sig av nikotinersätt-
ningsmedel, information om 
och placering i motivations-
cirkeln, mätning av SE och 
en speciell teknik där delta-
garen lär sig att hitta och 
tänka på nackdelar med 
rökning. 

110 deltagare rekryterades via annonsering och 
placerades slumpmässig i en av fyra grupper (två 
grupper för varje typ av behandling). Den ena 
typen av grupp bestod av behandling med niko-
tinersättningsmedel, mätning av SE och motiva-
tionscirkeln, den andra typen av grupp bestod 
utöver detta av den teknik för att hitta nackdelar 
med rökning (kallas cognitive counter conditio-
ning, CCC).  37 personer deltog i behandling 
utan CCC, 38 deltog i gruppen med CCC och 35 
i en kontrollgrupp (väntelista). Grupperna träf-
fades vid tre sessioner, två timmar långa, under 
en treveckors period och därefter för en uppfölj-
ningssession en månad senare. 

Deltagarna fick fylla i en enkät som place-
rade dem i en del av motivations-cirkeln vid 
baseline, en annan enkät för att bedöma SE 
vid baseline, vid uppföljnings-sessionen 
och efter 6 och 12 månader. Efter 12 måna-
der mättes nikotin i saliv. 

Måttlig-
stark 

Washington, 
O.G.M.  
(2001): Using 
Brief Thera-
peutic Inter-
ventions to 
Create Change 
in Self-
Efficacy and 
Personal Con-
trol of Chemi-
cally Depen-
dent Women. 

Att testa effektiviteten av 
två tidsbegränsade grupp-
behandlingar designade att 
öka SE och personlig kon-
troll hos narkotikaberoende 
kvinnor samt test av två 
hypoteser: 1. Grupperna 
kommer att skiljas åt avse-
ende generell och social SE 
samt personlig kontroll och 
2. Deltagarna kommer att 
öka generell och social SE 
efter genomgången behand-
ling. 

67 deltagare rekryterades från tre olika behand-
lingshem för kvinnor med narkotikaberoende 
och deras minderåriga barn. 55 kvinnor deltog 
genom hela studien. Inkl.kriterier var: boende på 
behandlingshem, läskunnighet, att ha varit minst 
10 dagar på behandlingshemmet och inte psyko-
tisk. 
Deltagarna placerades slumpmässigt i tre olika 
grupper: en med KBT (24 st), en ”experien-
tal”(17st, mindre strukturerad grupp där man 
utbytte erfarenheter m.m.) och en kontrollgrupp 
(14 st). Behandlingarna pågick i fem veckor, två 
ggr/vecka och 90 min/gång.  

Deltagarna fick fylla i The Self-Efficacy 
Scale (SES), uppdelad på två subskalor; 
generell och social SE. De fick också fylla i 
Belief in Personal Control Scale (BPCS). 
Bägge skalor fylldes i före och efter be-
handling.  

Måttlig 

 

 

 


