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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Sjuksköterskans yrkesroll omfattar att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande för patienten. Med ett salutogent synsätt identifieras 

riskbruk av alkohol hos ungdomar och unga vuxna. 

Syfte: Att beskriva hur sjuksköterskor inom Hälso- och sjukvårdens öppenvård arbetade 

hälsofrämjande med ungdomar och unga vuxna mellan 13-24 år med ett riskbruk av 

alkohol, samt att granska de valda artiklarnas datainsamlingsmetoder. 

Metod: Den föreliggande litteraturstudien var av en deskriptiv design. Sökningar 

gjordes i databaserna Cinahl och Medline mellan åren 2004-2015 och med sökorden 

adolescent, binge drinking, professional-patient relations, health promotion, text 

messaging, motivational interviewing och alcohol.  Tretton kvantitativa artiklar valdes 

ut och bearbetades.  

Huvudresultat: Olika hälsofrämjande insatser framkom. Brief interventions och 

motiverande samtal erbjöds och genomfördes. Genom att identifiera riskfaktorer och 

riskbruk minskade en ohälsosam alkoholkonsumtion hos ungdomar och unga vuxna. 

Identifiering av riskbruk av alkohol utfördes med hjälp av SMS och web men även med 

hjälp av broschyrer. Internet påverkade effektivt ungdomars attityder och självkänsla. 

Med god självbekräftelse utvecklades en högre självkänsla hos både ungdomar och 

vuxna. Utvecklingen minskade alkoholintaget och oavsett hur självkänslan stärktes 

underlättade detta för implementering och genomförande av information kring alkohol 

och dess risker. 

Slutsats: I sjuksköterskans hälsofrämjande arbete ingår att tidigt identifiera en 

ohälsosam livsstil och att stärka ungdomar och unga vuxnas självkänsla. Genom att 

beslutsfattande faktorer påverkades kunde motivationen till förändring öka vilket 

minskade antalet berusningstillfällen. Med rådgivning och stärkande samtal kunde 

ungdomar och unga vuxna motiveras till en mindre alkoholkonsumtion.  
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Abstract  
 
Background: The nurse's professional role includes promoting health, preventing 

illness, restoring health and alleviate suffering for the patient. With a salutogenic 

approach will risk use of alcohol in adolescents and young adults be identified. 

Aim: The purpose of this study was to describe the health promoting efforts by nurses 

within non-institutional care regarding their work with young people and young adults 

aged 13-24 years old and a risky use of alcohol. Furthermore, the purpose was to review 

the data collection methods of selected articles referenced in this study. 

Methods: The present study has a descriptive design. Searches were done in the Cinahl 

and Medline databases, were limited between the years 2004-2015 and with the keywords 

adolescent, binge drinking, professional-patient relations, health promotion, text 

messaging, motivational interviewing, and alcohol. Thirteen quantitative articles were 

selected and processed. 

Result: Various health promotion emerged. Brief interventions and motivational 

interviewing were offered and implemented. Unhealthy use of alcohol in adolescents and 

young adults were reduced, this by identifying the risk factors that influence to a risky 

use of alcohol. To identify the risks, Short Message Service (SMS) and the Internet where 

used. Identification was also done by means of leaflets. Using the Internet was an efficient 

way to influence young people's attitudes and self-esteem. A good self-affirmation also 

developed a higher self-esteem among both youth and adults. This development reduced 

alcohol intake. An improvement to a higher self-esteem among young people, regardless 

how it achieves, eases the implementation and execution work of giving information 

about alcohol and its risks. 

Conclusion: In the nurse's health promotion work includes early identification of an 

unhealthy lifestyle and to strengthen youth and young adults' self-esteem. Influencing the 

decision-making factors increased the motivation to change. This reduced the number of 

binge occasions. With counseling and strengthening dialogues, adolescents and young 

adults are motivated to drink less alcohol.  
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1 Introduktion 

1.1 Sjuksköterskans hälsofrämjande roll  

Under det senaste seklet har det skett stora förändringar inom omvårdnad. Omvårdnad 

har tidigare setts som en verksamhet och anses idag vara en vetenskaplig disciplin där det 

bedrivs forskning.1 Sjuksköterskor utövar sitt hälsofrämjande arbete på person-, grupp- 

och samhällsnivå och har mycket varierande arbetsuppgifter då de är verksamma inom 

olika verksamhetsområden.1,2 Oavsett inriktning så ingår det i sjuksköterskans yrkesroll 

att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande för patienten.3 

Ansvarsområdet omfattar alla människor, gamla som unga, men oavsett vem så ska det 

friska tillvaratas och hälsorisker förebyggas.1 

 

Sjuksköterskans mål är att främja välbefinnande och oavsett typ av vårdmiljö eller 

sammanhang är detta först möjligt när det finns en interaktion eller ett samspel mellan 

sjuksköterska och patient.4 Det är nödvändigt att sjuksköterskan är medveten om 

förutsättningarna för hälsofrämjande omvårdnad som innebär att det finns kunskapssyn, 

förhållningsätt, dialog, delaktighet och jämlikhet.2 Det salutogena synsättet betraktar och 

ser hela människan.1,2 Genom detta tillvaratar, identifierar, stöttar och bedömer 

sjuksköterskor individers egna resurser som gynnar en bättre hälsa.2 När människor är i 

behov av vård och när hälsorisker upptäcks är det sjuksköterskans primära professionella 

ansvar att förebygga dessa och stötta till förändrade levnadsvanor.1,3  

Upplevelsen av hälsa är personlig och det är upp till varje individ att avgöra vad som är 

hälsa för den enskilde.2 Svensk sjuksköterskeförening5 belyser centrala värdegrunder där 

varje person ska visas respekt för sårbarhet, värdighet, integritet samt autonomi.  

 

Under senare år har hälsopromotion (hälsofrämjande insatser) och hälsoprevention 

(sjukdomsförebyggande åtgärder) ökat.1 Begreppet hälsopromotion härstammar från 

hälsoprevention som i början på 1900 talet avsåg hälsoutbildning och hälsoprevention. 

Benämning hälsoutbildning användes för att beskriva hälsofrämjande insatser. 

Hälsoprevention bygger på olika kunskaper om vad som kan förebygga sjukdom. 

Hälsopromotion bygger på kunskap och tar upp vilka processer som leder till hälsa. Syftet 

är att förbättra individens egenupplevda hälsa. Hälsopromotion grundar sig på förståelse 

av den enskilde individens hälsa, sjukdom och lidande istället för på dennes olika 
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diagnoser och upplevda problem.2 Rutiner och insatser inom primärvården har utvecklats 

och det finns exempelvis program för rökavvänjning och fysisk aktivitet.1  

1.2 Ungdomar och ungdomars användning av alkohol 

Ur ett globalt perspektiv beräknas det idag att det finns närmare 1,8 miljarder ungdomar 

i världen.6 I Sverige finns ca en och en halv miljon ungdomar.7  

 

Beroende på kontext delas ungdomar in i olika definitioner: 

a) ungdomar är unga personer mellan 13 och 18 år  

b) unga vuxna är personer mellan 19-24 år.8 

 

Under uppväxten genomgår ungdomar flera faser. Utvecklingsprocessen börjar redan i 

spädbarnsåldern då barnet utvecklar trygghet till sin omgivning för att långt senare som 

tonåring utforska sin egen identitet och påbörja en frigörelseprocess från föräldrarna.9 

Tonårstiden är en dramatisk period och ungdomen befinner sig ständigt i turbulens, 

förvirring, självtvivel och utanförskap.10 Ungdomar berörs av samma regler och normer 

som samhället styrs av och de har många gemensamma intressen och behov vilket kan 

ses som att skapa sig en identitet.11  

 

Världshälsoorganisationen (WHO)12 hävdar att ungdomar och barn är mer utsatta för 

alkoholrelaterade skador än andra grupper. Skadlig konsumtion av alkohol är ett stort 

globalt problem vilket leder till sämre självkontroll och ökad risk för skadliga beteenden 

som kan leda till trafikolyckor, våld eller tidig död men även till hälsoproblem senare i 

livet. Svenska ungdomar börjar konsumera alkohol i tidig ålder.11 Tidigare studier 13-15 

tyder på att ungdomar som berusar sig med alkohol innan de fyllt 15 år riskerar problem 

senare i livet med suicidala försök och tankar, självskadebeteende samt problem i 

framtiden med alkohol eller drogberoende. Jennison et al.13 menar att ungdomar som 

utsätts för föräldrars missbruk av alkohol under uppväxten har en ökad risk för att själv 

konsumera osunda mängder av alkohol. 

 

En svensk studie 16 som pågick mellan 1972 och 2012 belyser att ungdomars alkoholvanor 

de senaste tjugo åren är jämförbara med vuxnas alkoholvanor. Ändå pekar trenden på en 

nedåtgående alkoholkonsumtion för ungdomar.16,17 Svensk statistik från 2014 17 visar att 

ungdomars konsumtion av alkohol har halverats sedan år 2000. Trots en minskning av 
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alkohol så visar tidigare forskning att de ungdomar som börjar dricka alkohol i tidig ålder 

konsumerar större mängder.15 Däremot har akut sjukhusvård och dödlighet i 

alkoholskador bland personer mellan 15-24 år ökat och har varit högre under 2000 talet 

än vad det var på 1990 talet.18  

 

De ungdomar som dricker minst alkohol är pojkar i årskurs 9 medan den grupp som 

konsumerar mest alkohol är flickor i årskurs 2 på gymnasiet.17 Plant et al.19 styrker 

uppfattningen om att vissa ungdomar dricker på ett sätt som är potentiellt skadligt och att 

berusningsdrickande är vanligt förekommande.  

1.3 Riskbruk av alkohol  

WHO12 lyfter fram att en överdriven alkoholkonsumtion inte bara orsakar sjukdom och 

lidande hos den utsatte utan även att familj och vänner utsätts för lidandet. 

 

Riskbruk finns om en person relaterat till sin alkoholkonsumtion riskerar att utveckla 

sjukdom, sänkt livskvalitet eller att avlida i förtid.12,20 Med riskbruk avses att alkohol 

konsumeras intensivt minst en gång i månaden eller att personer utvecklar en hög 

genomsnittlig alkoholkonsumtion.20,21  WHO12 anser att mer än 6 glas vid ett och samma 

tillfälle är att betrakta som en riskfylld konsumtion av alkohol. Andersson et al.22 och 

Vårdgivarguiden20 definierar riskbruk med att en veckokonsumtion av alkohol som 

överstiger 14 standardglas för män och 9 standardglas för kvinnor. Riskbruk är även när 

det intas 5 respektive 4 standardglas vid ett och samma tillfälle vid ett eller två tillfällen 

per månad.  

 

Unga vuxna mellan 18-29 år är en högriskgrupp för att utveckla ett riskbruk.20 Ju yngre 

individen är vid alkoholdebut desto större risk finns det för riskbruk och missbruk.23 

1.4 Risker och konsekvenser 

Kortsiktigt kan alkohol leda till berusning.15 Ett utvecklat riskbruk däremot kan leda till 

fysiska, psykiska eller sociala konsekvenser som alkoholförgiftning, olyckor eller 

psykiska besvär.15,22 Alkohol är ofta inblandad i somatiska sjukdomar som cancer och 

hjärt- och kärlsjukdomar men även leversjukdomar och diabetes.24 Att börja dricka tidigt 

i livet, dricka alkohol regelbundet eller konsumera stora mängder alkohol ökar risken för 

att på något sätt hamna i våldsamma situationer antingen som offer eller förövare och 
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ökar risken för att utsättas för sexuella övergrepp.13,25 Detta leder även till ökad risk för 

sexuellt överförbara sjukdomar.24 Negativa konsekvenser kan uppstå med problem i 

skolan som skolk, avstängning från skolan och frånvaro men även med 

beteendeproblem.13 

 

Ungdomen är en tid då många tonåringar upplever sig osårbara och sättet att leva på kan 

var riskfyllt och leda till ohälsa.24 Vid övergången från barn till ungdom finns det 

samband mellan förväntningar och dryckesmönster kring alkohol.26 Newton et al.14 och 

Jester et al.26 anser att ungdomar söker efter alkoholens positiva effekter som påverkar 

hjärnans belöningssystem. Wiklund23 förtydligar att alkoholen påverkar känslor av 

välbehag och kan ses som en positiv förstärkning av alkoholen. Dessvärre medföljer 

negativa effekter med risk för kognitiva funktionsnedsättningar som exempelvis påverkar 

förmågan att fatta beslut.  

1.5 Hälsofrämjande teori 

Willman1 menar att beroende på perspektiv så benämns hälsa på olika sätt. Hälsa formas 

av individens egna upplevelser och välbefinnande. Därigenom ses ”hälsa som något annat 

än frånvaro av sjukdom” och uppstår när personen upplever en känsla av sammanhang 

(KASAM).10  

 

Känsla av sammanhang innebär en individs sätt att hantera olika stressorer som personer 

stöter på under sin livstid.10 Stressorer är de situationer och påfrestningar som orsakar 

stress hos en individ.27 Begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är tre 

viktiga komponenter som bidrar till hur en individ kan bemöta sina stressorer. Viktiga 

aspekter är förmågan att förstå situationen, att hantera den samt känslan av delaktighet 

och gemenskap.28 

1.6 Problemformulering  

Forskningen idag tyder på att många ungdomar konsumerar stora mängder alkohol vilket 

medför negativa konsekvenser. Skolan fungerar sämre och det är inte ovanligt med 

sexuella övergrepp och våld. Ett ökat alkoholintag hos ungdomar kan bero på 

alkoholvanor i hemmamiljön och att familjerelationer spelar en viktig roll.14,19,26  
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I sjuksköterskans omvårdnadsroll ingår det att främja hälsa som exempelvis att minska 

riskbruk av alkohol hos ungdomar. Sjuksköterskor kommer i kontakt med ungdomar  

(13-18 år) och unga vuxna (19-24 år) exempelvis inom primärvården, skolhälsovården, 

akutsjukvården men även på barnkliniker och inom beroendevården.  

 

Sjuksköterskors hälsofrämjande arbete med ungdomar som har ett riskbruk av alkohol är 

inte tillräckligt belyst. Det är viktigt att belysa hur sjuksköterskor arbetar med ungdomar 

och unga vuxna samt att det  skapas förutsättningar för sjuksköterskor och för övrig 

vårdpersonal att kunna bemöta ungdomar och hantera konsekvenser som ett skadligt 

alkoholbruk kan leda till. Alla sjuksköterskor oavsett specialitet bör känna till, kunna 

samtala med och vägleda ungdomar med ett riskbruk av stor alkoholkonsumtion för att 

uppnå bättre hälsa.23 Det är viktigt att lyfta fram detta och ta reda på hur sjuksköterskor 

kan arbeta hälsofrämjande vid möten med ungdomar som har en överdriven 

alkoholkonsumtion.  

1.6.1 Syfte och frågeställningar 

Att beskriva hur sjuksköterskor inom Hälso- och sjukvårdens öppenvård arbetar 

hälsofrämjande med ungdomar och unga vuxna med ett riskbruk av alkohol, samt att 

granska de valda artiklarnas datainsamlingsmetoder. 

1.6.2 Frågeställningar 

 Hur arbetar sjuksköterskor inom Hälso- och sjukvårdens öppenvård 

hälsofrämjande med ungdomar och unga vuxna som har ett riskbruk av alkohol? 

 Vilka är datainsamlingsmetoderna för de valda artiklarna? 

 

2 Metod  

2.1 Design 

Litteraturstudie med en beskrivande design.29 

2.2 Databaser/Sökord/Sökstrategier/Urvalskriterier  

Sökning efter relevanta vetenskapliga artiklar har skett i databaserna Cinahl och Medline 

då dessa är inriktade mot omvårdnads- och medicinsk vetenskap.29 Sökord som användes 

var adolescent, binge drinking, professional-patient relations, health promotion, text 
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messaging, motivational interviewing och alcohol. Alla sökord utom alcohol var MeSH-

termer. Sökorden har kombinerats med boleanska söktermen (AND). Författarna till 

föreliggande studie utförde manuella sökningar i tänkbara artiklars referenslistor efter 

studier som svarade på den föreliggande litteraturstudiens frågeställningar. Ytterligare en 

manuell sökning utfördes i databasen Cinahl efter en specifik författare då denne förekom 

flera gånger i bearbetade artiklar.  

 

I Medline fanns inte funktionen Peer Reviewed vilket innebar att författarna var 

begränsade i sitt urval.  Resultat av sökningarna redovisas i Tabell 1.  

 

Tabell 1. Översikt av databaser, söktermer, sökbegränsningar och antal träffar.  

 
 

Databas 

 

Limit 

 

Sökord 

 

Utfall/ 

Inklusive 

dubbletter 

 

Tänkbara 

referenser av 

utfall 

 

Valda 

källor  

 

Cinahl Fulltext, abstract, peer 

reviewed, 2004-2015, 

engelska 

Adolescent* And 

Professional-Patient 

Relations*  

 

85/4 

 

14 

 

2 

Cinahl Fulltext, abstract, peer 

reviewed, 2004-2015, 

engelska 

Adolescent* AND 

Health promotion* 

AND Alcohol 

 

41/3 

 

7 

 

4 

Medline Fulltext, abstract, 

2004-2015,engelska 

Adolescent* AND 

Binge drinking* 

AND Health 

Promotion* 

 

30/3 

 

3 

 

2 

Medline Fulltext, abstract, 

2004-2015,engelska 

adolescent AND 

alcohol AND text 

messaging 

 

17/5 

 

3 

 

2 

Medline Fulltext, abstract, 

2013-2015,engelska 

 

adolescent AND 

alcohol AND 

Motivational 

Interviewing 

 

34/2 

 

5 

 

1 

Manuell sökning i 

valda källors 

referenslista 

 Relevans för syfte 

och frågeställningar 

 

0 

 

2 

 

2 

 

Totalt: 

   

207 

 

34 

 

13 

 

 

 

Inklusionskriterier 

Litteraturstudiens inklusionskriterier var att artiklarna var vetenskapliga och följde en 

vedertagen struktur; Introduktion, Metod, Resultat och Diskussion (IMRAD).29 Önskvärt 

var att studierna var författade på engelska samt var fritt tillgängliga i fulltext via 

Högskolan i Gävle och publicerade mellan år 2004-2015. För att begränsa ett stort utfall 

http://web.a.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/ehost/breadbox/search?term=adolescent%20AND%20alcohol%20AND%20Motivational%20Interviewing&sid=3bfe6599-1e41-489b-84f7-1fc1e099c469%40sessionmgr4001&vid=19
http://web.a.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/ehost/breadbox/search?term=adolescent%20AND%20alcohol%20AND%20Motivational%20Interviewing&sid=3bfe6599-1e41-489b-84f7-1fc1e099c469%40sessionmgr4001&vid=19
http://web.a.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/ehost/breadbox/search?term=adolescent%20AND%20alcohol%20AND%20Motivational%20Interviewing&sid=3bfe6599-1e41-489b-84f7-1fc1e099c469%40sessionmgr4001&vid=19
http://web.a.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/ehost/breadbox/search?term=adolescent%20AND%20alcohol%20AND%20Motivational%20Interviewing&sid=3bfe6599-1e41-489b-84f7-1fc1e099c469%40sessionmgr4001&vid=19
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av sökningar avseende Motivational Interviewing begränsades årtalen till 2013-2015. 

Åldersgruppen var 13-24 år och/eller skulle vara relevant för syftet oavsett ålder.  

 

Artiklar som studerade prevention inkluderades då flera av dem benämnde 

hälsofrämjande arbete som både prevention och promotion. Endast originalstudier som 

överensstämde med det valda syftet valdes. Vid urvalsmetoden hade författarna 

inkluderat studier som motsvarade syftet men som var utförda inom andra 

verksamhetsområden. Många studier utfördes i miljöer med ungdomar som exempelvis i 

skolor och på universitet.  

 

Exklusionskriterier  

Författarna exkluderade artiklar som inte motsvarade studiens syfte eller frågeställningar, 

systematiska/allmänna litteraturstudier samt studier som avsåg personer under 13 år. 

Delar i valda artiklar som berörde annat missbruk än alkohol samt delar som beskriver 

annat än hälsofrämjande arbete vid ungdomars riskbruk av alkohol har exkluderats. 

Urvalsprocessen redovisas i Figur 1. 

 

 

 

Figur 1. Urvalsprocessen vid litteratursökningen. 

207 funna artiklar  
varav 17 var dubletter, 

alla abstract lästa

148 artiklar svarade ej 
på syftet

21 artiklar var 
litteraturstudier

27 artiklar ej 
tillgängliga i full text

11 artiklar inkluderades 
i föreliggande studie

Manuella sökningar i 
valda artiklars 
referenslistor 

resulterade i ytterligare 
2 artiklar

Totalt antal valda

= 13 artiklar
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2.3 Dataanalys 

2.3.1 Beskrivning av dataanalys  

Författarna till föreliggande studie har sökt artiklar i databaserna Cinahl och Medline. De 

valda sökorden kombinerades för maximalt utfall. De vetenskapliga artiklarna valdes 

utifrån titel och abstract. Önskvärt var att studiens undersökningsvariablar; 

hälsopromotion, alkohol och ungdomar framkom i titeln. Saknades detta undersöktes om 

dessa återfanns i artiklarnas abstract men även i resultatet. Begränsningar som användes 

vid artikelsökningen redovisas i tabell 1.  

 

I referenshanteringsprogrammet Refworks skapades olika mappar och kategoriserades 

med underrubriker som berörde studiens syften. Mapparna sparades som riskbruk, 

motiverande samtal och brief interventions.  Innehållet i mapparna var studier gällande 

ungdomar, alkohol och riskbruk. Mappar skapades även för studier som inte var 

användbara med benämningar som svarar inte på syfte, inte originalartiklar eller finns 

inte i full text. 

 

Granskningen resulterade i 34 tänkbara studier. Av dessa valdes 13 stycken ut då de 

stämde överens med författarnas inklusions- och exklusionskriterier.  

Författarna till föreliggande litteraturstudie arbetade på ett systematiskt sätt med att 

analysera de tänkbara studierna. Dessa skrevs ut i pappersform då Polit & Beck29 lyfter 

fram fördelen med att markera relevanta delar i texten. De utskrivna studierna lästes flera 

gånger av båda författarna på varsitt håll. Författarna till föreliggande litteraturstudie 

uppfattade liknande rubriker och underrubriker i studiernas resultat och hade under 

arbetets gång kontinuerlig kontakt med varandra för att diskutera och gemensamt komma 

fram till studiernas resultat.  

 

Författarna till föreliggande studie arbetade på ett systematiskt sätt med att analysera 

artiklarna genom att utforma en översiktstabell, bilaga 1, tabell 3. Polit & Beck29 menar 

att tabellen  skapar en bra översikt av de tilltänkta vetenskapliga artiklarna. Författarna 

till föreliggande litteraturstudie har använt nedanstående rubriker till översiktstabellen då 

dessa är relevanta för den föreliggande studien: 

Författare/Publ.år/Land, Titel, Design/Ansats/Typ, Urvalsmetod/Undersökningsgrupp 

(Antal/Ålder/Kön/Medelålder), Datainsamlingsmetod samt Dataanalysmetod.  



 

9 

 

Ytterligare en tabell skapades, bilaga 2, tabell 4 med syfte att strukturera och ge en god 

översikt av de valda artiklarnas syfte och resultat.  

 

Två huvudrubriker och tre underrubriker skapades; sjuksköterskans hälsofrämjande roll 

med underrubrikerna att identifiera riskbruk, känsla av sammanhang och bekräftad 

självkänsla samt motiverande samtal (MI) och Brief intervention (BI). Underrubrikerna 

beskriver på vilka sätt och med vilka metoder sjuksköterskor kan påverka ungdomar och 

unga vuxnas relation till alkohol. Resultatet presenteras under dessa tre underrubriker. 

Artiklarnas datainsamlingsmetod presenteras under en egen huvudrubrik. 

 

Den metodologiska frågeställningen har granskats av författarna till föreliggande studie. 

Fyndet presenteras i resultatdelen och svarar på frågeställningen om den föreliggande 

studiens datainsamlingsmetoder. Datainsamlingsmetoden redovisas med tabell 2 och med 

text under en egen underrubrik i resultatet. De valda artiklarnas datainsamlingsmetoder 

diskuteras vidare i metoddiskussionen gällande hur resultatet påverkades av olika 

insamlingsmetoder.  

2.4 Forskningsetiska överväganden 

Vid litteraturstudier rekommenderas det att etiska överväganden görs.29 Polit & Beck29 

rekommenderar att alla artiklar redovisas och att alla resultat presenteras. Författarna är 

eniga om att hänsyn till detta skall tas och artiklarnas resultat kommer att presenteras 

oavsett om de är i enighet med författarnas åsikter eller inte. Litteraturstudien 

sammanfattar data från redan publicerade vetenskapliga studier, därför behövs inget 

etiskt godkännande. Författarna avser inte att använda sig av plagiering.  

3 Resultat  

Resultatet baserades på 13 vetenskapliga studier.30-42 Samtliga var av kvantitativ ansats. 

Resultatet kommer att presenteras under huvudrubrikerna;  

 Sjuksköterskans hälsofrämjande insatser  

 Granskning av artiklarnas datainsamlingsmetod.  

Under sjuksköterskans hälsofrämjande insatser finns underrubrikerna: 

 att identifiera riskbruk  

 känsla av sammanhang och bekräftad självkänsla,  

 motiverande samtal (MI) och Brief Intervention (BI)  
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Definitioner av de begrepp som framkom i resultatartiklarna 

Hälso- och sjukvården kan delas in i två delar, öppenvård och slutenvård. Öppenvård 

innebär att patienten inte behöver läggas in på sjukhus utan efter en bedömning eller 

insats får åka hem. Slutenvård däremot innebär att patienten läggs in på sjukhus.43  

I de valda studierna arbetade sjuksköterskorna inom akutsjukvård, primärvård, 

skolhälsovård och barnklinik. 

 

Motiverande samtal (MI) sätts ofta i samband med alkoholmissbruk och fokuserar på att 

via ett strukturerat sätt öka en persons motivation till förändring vid alkoholmissbruk. 

Metoden utförs ofta av en terapeut eller med hjälp av en färdig struktur.34 Metoden är 

respektfull, icke dömande och utan konfrontationer.34,35  

 

Brief interventions (BI) bygger på MI.34 BI inriktas på att utveckla en persons 

hanterbarhet relaterat till alkohol och alkoholrelaterade risker men även färdigheter för 

att kunna lösa konflikter och hantera ilska.34,36 

 

BI är anpassade samtal om alkohol med allt från enkla förfrågningar om en persons 

alkoholkonsumtion till att ge flera sessioner av rådgivning med syfte att bistå till en 

förändring av en persons beteende.36  

3.1 Sjuksköterskans hälsofrämjande insatser 

3.1.1 Att identifiera riskbruk   

Inom primärvården är det idag fullt möjligt att screena och identifiera ungdomars 

alkoholvanor med mobil teknologi och Short Message Service (SMS) funktioner.40,41 

Wild et al.33 redovisade ytterligare en möjlighet att identifiera alkoholriskbruk med hjälp 

av utskick av broschyrer. Dessa broschyrer beskrev olika normer gällande alkoholintag 

vilket möjliggjorde för individer att själva jämföra sin alkoholkonsumtion med det som 

ansågs vara normalt enligt samhällets normer.33 

 

En svensk studie 36 från 2011 visade att yngre personer som besökte primärvården hade 

fler alkoholrelaterade samtal än den övriga befolkningen.  I allmänhet hade endast 20 % 

av den svenska befolkningen mellan 18 och 64 år samtal kring alkohol i samband med att 

de besökte primärvård och samtalen var relativt korta. De var i regel under 5 minuter 
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långa. Nilsen et al.36 poängterade att personer som hade en överdriven konsumtion av 

alkohol oftare samtalade gällande alkohol i primärvården än den övriga befolkningen.  

 

Rios40 poängterade att ungdomar hade en förkärlek till mobil teknik. De kände sig 

bekväma med teknologin vilket underlättade vid känsliga frågor vilket möjliggjorde 

identifiering av riskbruk av alkohol hos ungdomar och unga vuxna.40  

Studier gjorda i USA 31,33 gällande ungdomars acceptans att använda sig av SMS och 

webb visade på hög svarsfrekvens och väl genomförbarhet. Teknologi med SMS 

möjliggjorde även att tidigt upptäcka en direkt farlig alkoholkonsumtion då metoden tillät 

screeningar som Community Reinforcement approach and Family Training (CRAFFT)40 

men även för att samla data och ge vårdgivaren en möjlighet att få en god översikt kring 

hur alkoholkonsumtionen såg ut över en längre tid.40,41 

 

Genom att identifiera riskfaktorer och riskbruk kunde Hälso-och sjukvården minska en 

ohälsosam alkoholkonsumtion hos ungdomar och unga vuxna.33,34,41  

3.1.2 Hälsofrämjande arbete med känsla av sammanhang och bekräftad 

självkänsla hos ungdomar och unga vuxna 

Webbaserad rådgivning var en effektiv insats för att ändra attityder till alkohol samt för 

att stärka den egna självkänslan. Insatsen var lika effektiv som rådgivning vid personliga 

möten.34 En studie 32 visade på faktorer som var viktiga för känsla av sammanhang, bland 

annat betydelsen av att känna mening med livet. Brassai et al.32 ansåg att detta var en 

skyddande faktor mot hälsoriskbeteenden som inkluderade berusningsdrickande men 

även att låg känsla av livsmening ökade risken för riskbruk. Meningsfullhet skapades 

genom att ge ungdomar möjligheten att utveckla en egen styrka och bekräftad 

självkänsla.32 Med ökad fysisk aktivitet, stresshantering och näringslära  i kombination 

med förändringsarbete utvecklade ungdomarna en hälsosammare livsstil med minskat 

alkoholintag.38  Självbekräftelse kunde kopplas till en högre självkänsla hos ungdomar 

vilket ledde till en ökad förmåga att ta emot information och meddelanden kring alkohol 

och dess skadliga inverkan.31,38  

En studie 31 visade att erhållen självbekräftelse minskade alkoholintaget och oavsett hur 

den hade stärkts underlättade det för implementering och genomförande av information 

kring alkohol och dess risker. Barnett et al.30 poängterade i sin studie att vid 

alkoholrelaterade incidenter fanns en vilja främst hos kvinnor till att göra förändringar av 

sin alkoholkonsumtion. Studenter som kände mer ansvar och motvilja till incidenten var 
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mer motiverade till att ändra sin alkoholkonsumtion och personer med låg användning av 

alkohol var mer benägna till en förändring.30  

3.1.3 Motiverande samtal (MI) och Brief interventions (BI) 

Att öka ungdomars motivation till förändring med MI i grupp fungerade väl.35 Genom MI 

i grupp kunde ungdomar på ett tryggt sätt diskutera sina tankar om vad en förändring 

kunde innebära.34,35  En amerikansk studie från 2010 37 visade att MI jämfört med andra 

sjuksköterskeledda interventioner var väl fungerande då det vid uppföljning inte fanns 

några signifikanta skillnader. Oavsett om MI levererades i grupp eller individuellt så var 

det lika effektiv.  

 

Studier 34,41,42 visar att internet är slagkraftigt och på ett effektivt sätt kan påverka 

attityder, självkänsla och vilja till att förändra sin alkoholkonsumtion. Fynd från en studie 

34 i USA visade att BI var en användbar och effektiv insats som kunde utföras inte bara 

muntligt utan fungerade lika bra via webbaserade program. Cunningham et al.34 visade 

med studien att självkänslan ökade och alkoholkonsumtionen minskade. Studien 

jämförde webbaserad BI mot personligt erhållen Bi och resultatet visade att oavsett hur 

BI levererades blev resultatet detsamma. Andra studier34,41 visade att BI kunde levereras 

med hjälp av mobil teknologi som via SMS41 men även med rollspel.34 Cunningham et 

al.34 poängterade att ungdomarna uppskattade rollspel och på sikt kunde hela 

interventionen ändra ungdomens alkoholvanor.34 

 

Melnyk et al.38 poängterade viktiga delar  i ett utbildningsprogram i en skola där två 

grupper jämfördes. Ena gruppen (COPE) fokuserade på faktorer som stress, coping, 

nutritionslära och fysisk aktivitet medan den andra gruppen (Healthy Teens) mer 

fokuserade på hälsosam livsstil som berörde säkerhet på vägarna, tandvård och hudvård. 

Resultatet visade att gruppen som erhållit kunskap om   stress, coping, nutritionslära och 

fysisk aktivitet sänkte sin alkoholkonsumtion jämfört med den andra gruppen.  

Förändringsarbete som påverkade beslutsfattande faktorer och ökade motivationen 

minskade antalet tillfällen där ungdomar berusade sig.30,38,42 Det ökade även antal 

tillfällen som ungdomar och unga vuxna avstod från att konsumera alkohol. Schulte et 

al.42 menade att även mängden alkohol som konsumerades vid varje tillfälle minskade. 

Förändringsarbete hade särskilt god effekt hos ungdomar med stor alkoholkonsumtion 

med berusningsdrickande. Genom att se kompisars dryckesmönster och delta i 
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utbildningar om alkohol och alkoholvanor påverkades det egna beteendet relaterat till 

alkohol.42   

3.2 Granskning av artiklarnas datainsamlingsmetod 

Författarna till föreliggande studie granskade hur data hade samlats in genom att studera 

studiernas datainsamlingsmetoder. Ingen bedömning av validitet och reabilitet gjordes av 

författarna till föreliggande studie. Granskning av artiklarnas datainsamlingsmetod 

presenteras nedan i tabell 2. Samtliga studier var av kvantitativ ansats. Den mest 

förekommande datainsamlingsmetoden var baserad på frågeformulär men sätten att samla 

in data från dessa skiljde sig åt. Beroende på vad som hade efterfrågats hade olika sorters 

frågeformulär använts. Motivational Interviewing Treatment Integrity Scale (MITI)35 och 

Healthy Lifestyles Behavor Scale (HLBS)38 var exempel på frågeformulärens innehåll 

men även Audit - C och Audit33 förekom.  

 

Av litteraturstudiens 13 artiklar använde två studier intervjuer 30,33 som 

datainsamlingsmetod för att samla in data från frågeformulär och broschyrer.33 Den andra 

studien använde både intervju och frågeformulär som datainsamlingsmetod.30  

Tolv studier använde olika frågeformulär att samla in data på.30-32,34-42 Endast ett av 

frågeformulären hade semistrukturerade frågor.39 Ett av frågeformulären kunde fyllas i 

enskilt eller i grupp.42 Övriga sätt att samla in data från frågeformulären var antingen via 

web 34,42 med SMS i kombination med web 41 eller enbart SMS.40  
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Tabell 2. Sammanställning av artiklarnas datainsamlingsmetod 

Författare/Publ.år/ 

Land 
Titel 

Design/ 

Ansats/Typ 

 

Datainsamlings- 

metod 

Armitage et al.31 

2014 

USA 

 

A Brief Psychological Intervention 

That Reduces Adolescent Alcohol 

consumption. 

Experimentell/ 

Mixad Design 

(RCT)  

Kvantitativ ansats 

Frågeformulär 

Barnett et al.30  

2006 

USA 

 

"I'll never drink like that again": 

characteristics of alcohol-related 

incidents and predictors of 

motivation to change in college 

students. 

Korrelativ, 

deskriptiv design 

med kvantitativ 

insats 

Intervju +   

Frågeformulär  

Brassai et al.32 

2011 

USA 

Meaning in Life: Is It a Protective 

Factor for Adolescents' 

Psychological Health? 

Deskriptiv design 

med kvantitativ 

insats. 

Frågeformulär   

Cunningham et al.34 

2009 
USA 

Three-month follow-up of brief 

computerized and therapist 

interventions for alcohol and 

violence among teens. 

Experimentell 

design (RCT)  
kvantitativ ansats  

Webb baserat 

datorprogram  

frågeformulär 

  

D'Amico et al.35 

2013 

USA 

 

A randomized controlled trial of a 

group motivational interviewing 

intervention for adolescents with a 

first time alcohol or drug offense. 

Experimentell 

design (RCT)  

Kvantitativ ansats 

Frågeformulär 

Nilsen et al.36 

2011 

Sverige 

Brief interventions in routine health 

care: a population-based study of 

conversations about alcohol in 

Sweden. 

Deskriptiv  
Design 

Tvärsnitts-studie 

med  
kvantitativ ansats 

Frågeformulär 

(Postenkät) 

Nyamathi et.37 
2010  

USA 

Effect of motivational interviewing 

on reduction of alcohol use. 

Experimentell 

design (RCT) 

Kvantitativ ansats 

Frågeformulär 

Melnyk et al.38 

2013 

USA 

Promoting healthy lifestyles in high 

school adolescents: A randomized 

controlled trial. 

Experimentell 

design (RCT) 

Kvantitativ ansats 

Frågeformulär 

 

Pirskanen et al.39 

2006 

Finland 

School health nurses and substance 

use among adolescents - towards 

individual identification and early 

intervention. 

Deskriptiv design  

Kvantitativ ansats 

Semistrukturerade 

frågeformulär. 

 

Ríos-Bedoya CF, 

Hay C.40 

2013 

USA 

Feasibility of using text messaging 

for unhealthy behaviors screening 

in a clinical setting: a case study on 

adolescent hazardous alcohol use. 

Deskriptiv och 

explorativ  design  

Kvantitativ ansats 

 

SMS baserat 

frågeformulär 

Schulte et al.42 

2010 

USA 

Influencing adolescent social 

perceptions of alcohol use to 

facilitate change through a school-

based intervention. 

Explorativ 

och komparativ 

design 

Kvantitativ ansats 

Frågeformulär(web, 

individuellt eller i 

grupp) 

Suffoletto et al.41 

2012 

USA 

Text-message-based drinking 

assessments and brief interventions 

for young adults discharged from 

the emergency department. 

Experimentell 

design (RCT)  

Kvantitativ ansats 

SMS och  

Webbaserat 

frågeformulär  

Wild et al.33 

Canada 

2007 

 

 

Controlled study of brief 

personalized 

Assessment - feedback for drinkers 

interested in self-help. 

Experimentell 

design (RCT) 

Kvantitativ ansats 

Informations 

broschyr med 

hälsomeddelande 

Telefonintervju 

CATI 
RCT (Randomized Control Trial) 
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4 Diskussion  

4.1 Huvudresultat 

Resultatet visade på betydelsen av erhållen självkänsla och av att känna meningsfullhet 

hos ungdomar och unga vuxna. Sjuksköterskor arbetade hälsofrämjande med att 

identifiera riskbruk hos ungdomar och unga vuxna med hjälp av SMS och web men även 

med hjälp av broschyrer. Hälsofrämjande insatser som BI och MI erbjöds och 

genomfördes. Ungdomar hade behov av kunskap och information om alkohol.  

 

Föreliggande studies artiklar använde frågeformulär som datainsamlingsmetod. Dessa 

besvarades antingen personligen, via web eller med sms. Två studier använde sig av 

intervjuer för att besvara frågeformulären.  

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Att identifiera riskbruk 

Ett viktigt område i det hälsofrämjande arbetet var att identifiera riskbruk hos ungdomar 

och unga vuxna.33,34,39,41 Rios40 presenterade ett alternativ till att identifiera riskbruk. 

Ungdomar använde sig gärna av mobil teknologi vilket var användbart vid identifiering 

av riskbruk av alkohol. Studien visade att ungdomar var positivt inställda till möjligheten 

att använda sig av SMS men även att deras föräldrar uppskattade metoden.  

Känsliga frågor om olaglig rökning och olagligt alkoholintag samlades in med hjälp av 

SMS och underlättade bedömningen av ohälsosamma beteenden.40 Fyndet stärktes av 

Suffoletto et al.41 som påvisade att det var fullt möjligt att identifiera inte bara riskbruk 

utan även skadligt bruk av alkohol. Suffoletto et al.41 hävdade även att SMS inte bara var 

användbart vid identifiering av alkohol utan även gav möjlighet till stöd och rådgivning. 

SMS var därför användbart på många sätt.   

 

Wild et al.33 menade att det var fullt möjligt att låta personer själva identifiera ett osunt 

alkoholintag med hjälp av hemskickad information. Genom att jämföra sina egna 

alkoholvanor med vad som anses vara normalt i samhället kunde en påverkan av en för 

stor alkoholkonsumtion ske. Utöver skriftliga hälsomeddelanden illustrerade Wild et 

al.33 och Armitage et al.31 skadliga effekter på kroppen via bild och med olika grafer vilket 

gav en bättre uppfattning om de skadliga alkoholeffekterna. Detta medförde minskad 

alkoholkonsumtion.  
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4.2.2 Hälsofrämjande arbete med känsla av sammanhang och bekräftad 

självkänsla hos ungdomar och unga vuxna 

 En av huvudresultatets kärnor var ungdomars självkänsla.31,38 Ungdomar var i behov av 

trygghet och av att på ett pålitligt sätt kunna delge sina egna tankar.31,39 Genom att ge 

tydlig information och bjuda in till en ärlig och öppen kommunikation kan begriplighet 

uppnås. 28 Langius – Eklöf28 beskriver att begripligheten handlar om vad individen har 

för förmåga att förstå situationer i sin omgivning. Antonovsky10 lyfter fram betydelsen av 

att känna begriplighet i sin situation och menar att beroende på hur situationen uppfattas 

och förstås kan begripligheten bli antingen tydlig och eller kaotisk och otydlig.  

En studie från Finland 2011 44 undersökte ungdomars KASAM och underströk att det 

fanns ett samband mellan låg KASAM och konsumtion av alkohol.  

 

Melnyk et al.38 och Armitage et al.31 diskuterade ungdomars självkänsla och båda menade 

att en hög självkänsla kunde bidra till en lägre alkoholkonsumtion. Detta bekräftades av 

Brassai et al.32 som i sin studie drog slutsatsen att ungdomar som upplevde låg mening 

med livet kände en lägre självkänsla. Även Antonovsky10 lyfter fram att meningsfullheten 

är den viktigaste faktorn för upplevelse av KASAM. Det är lättare 

att konfrontera utmaningen och lösa situationen om individen upplever mening i den 

svåra situationen. För att uppnå meningsfullhet måste sjuksköterskan finnas till hands och 

ha förmåga att uppmuntra och motivera patienten.28  

 

Författarna till föreliggande litteraturstudie uppfattade att ungdomar med både låg 

självkänsla och de som inte upplevde någon mening med livet hade en lägre känsla av 

sammanhang. Detta inbegriper meningsfullhet där personen känner mening med livet, 

begriplighet där individen förstår situationer och slutligen hanterbarhet där individen 

kan hantera den specifika situationen.10,28 Stark KASAM var förutom påverkan på 

alkoholkonsumtion relaterad till bättre hälsa, bättre social kompetens i skolan och till 

färre sociala problem.44 

Studier gjorda i USA 31,33 gällande ungdomars acceptans att använda sig av SMS och 

webb visade på hög svarsfrekvens och väl genomförbarhet. Författarna till föreliggande 

studie fann det även intressant att ungdomars självkänsla kunde stärkas på många olika 

sätt med exempelvis SMS och web och på så vis anpassas till varje individ för att nå 

fram med information och kunskap om alkohol.34,41,42 
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Langius – Eklöf28 förtydligar att människan får hanterbarhet i situationen genom att 

vårdpersonalen skapar en förtroenderelation och stödjer de befintliga resurserna. 

Hanterbarheten kunde uppnås om sjuksköterskan gav feedback och skapade trygghet till 

patienten samt såg sig själv som en resurs. Relationen till föräldrar, syskon och vänner 

upplevdes starkare och förmågan att hantera vardagliga saker på ett mer självständigt sätt 

var större än hos dem med låg KASAM.44 Resultatet stöddes av Pirskanen et al.39 som 

underströk att dåligt stöd från vänner, avsaknad av fritidsaktiviteter samt bristande 

kunskap om alkohol och droger ledde till att ungdomar hade svårt att avstå från alkohol. 

Samma studie menade att vårdpersonal upplevde att ungdomar hade mer kunskap om 

alkohol än vad de egentligen hade. Detta ledde i sin tur till att ungdomen inte hade 

förmåga att förstå de konsekvenser som ett skadligt alkoholbruk innebar men även att de 

inte fick den hjälp de behövde. Intressant var att en studie utförd av Armitage et al.31 

hävdade att det var möjligt med hälsovinster upp mot 35 % om befolkningen erhöll en 

ökad självkänsla och därmed minskade sin alkoholkonsumtion. Melnyk et al.38 lyfte fram 

att självkänslan även kunde förbättras med ökad fysisk aktivitet och med ökad kunskap 

om en hälsosam livsstil. Tidigare studier som undersökte relationer mellan 

alkoholanvändning och fysisk aktivitet menade att fysisk aktivitet var viktigt men att 

individuella egenskaper samt skolmiljö var viktigare.45 

 

Sjuksköterskan behöver ha förståelse för att människan är unik och har olika 

förutsättningar och förmågor att hantera påfrestande situationer.  Med hänsyn till detta 

måste sjuksköterskor vara medvetna om förutsättningarna för att kunna utföra ett 

hälsofrämjande arbete.28  

4.2.3 Motiverande samtal (MI) och Brief interventions (BI) 

En annan användbar insats som framkom i resultatet var brief interventions eller så 

kallade enkla råd. Enkla råd i detta fall innehåller en kortfattad information och 

rekommendation med standardiserad rådgivning om alkohol. Detta tar ungefär fem 

minuter och kan kompletteras med skriftlig information. Brief interventions är passande 

att utföra om det är relevant att prata om alkoholvanor.20 

WHO12 poängterar att dessa enkla råd används i dag i stort sett över hela världen, är 

kostnadseffektiva och är enkla att administrera. Dock understryker WHO12 att brief 

interventions inte är tillräckliga insatser vid allvarligt alkoholmissbruk utan är mer 

användbart i primärvården vid övergången mellan olika behandlingsformer.  
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Föreliggande litteraturstudie undersökte brief interventions vid alkoholriskbruk och inte 

alkoholmissbruk och resultaten som framkom visade att ungdomar med en överdriven 

alkoholkonsumtion uppskattade BI. Den kunde anpassas till ungdomars behov och 

intressen och kunde utföras både muntligt eller via web.34,41 BI uppmuntrade ungdomar 

till en förändring och genom att utnyttja ungdomars önskemål om exempelvis rollspel 

kunde ungdomars förmågor att hantera stress och problem förbättras.34 För att tillmötesgå 

detta måste sjuksköterskor ha kunskap och kännedom om värdegrunder där det ingår att 

visa patienten respekt och värdighet.5 D'Amicos studie 35 kom fram till hur viktigt detta 

var för ungdomar. Ungdomar och unga vuxna uppskattade kompetensutveckling med 

ökad kunskap om hur de skulle hantera sin situation med stresshantering och 

problemlösning.34,35,38 Det framkom även att det var viktigt för ungdomar att deras åsikter 

värderades och att deras röster hördes men även att gruppledaren ingav respekt samt att 

ungdomarna själva respekterades.35  

 

Författarna till föreliggande litteraturstudie menar utifrån detta att sjuksköterskor måste 

vara lyhörda för ungdomars åsikter och respektera dessa.35,46 En amerikansk studie från 

2010 46 lyfte fram ungdomars åsikter om bemötande inom primärvården och ur ett 

patientperspektiv framkom det att pålitlighet och ärlighet men även respekt var viktiga 

faktorer för ungdomar.  

 

En undersökning av web-baserade program utvecklade möjligheter att via web genomföra 

BI och ge feedback till den enskilde.34 Internet beskrevs som en naturlig del av ungdomars 

vardag och kunde ses som ett värdefullt verktyg för att främja relationer mellan 

sjuksköterska och patient.47 Fynden stärktes av Rios40 som påpekade att ungdomar kände 

en trygghet i att via mobil teknologi kunna svara på frågor kring alkohol.  

Kurki et al.47 menade att med hjälp av internet kunde ungdomar uppmuntras till att ge 

uttryck för känslor och tankar. Cunningham et al.34 poängterade att ungdomar som befann 

sig i riskzoner kunde stöttas via web. Vidare visade studien att metoden var effektiv och 

kunde påverka självkänslan och därmed påverka ungdomar till att reducera en skadlig 

alkoholkonsumtion. Barnett et al.30 däremot hade även studerat viljan till förändring och 

menade att om personen hade varit utsatt för en alkoholrelaterad incident så ökade 

motivationen till en förändring. Vidare belystes att ungdomar med ansvarskänsla och 

motvilja i relation till traumatiska händelser var mer benägna till förändringsarbete.30  
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Resultaten tydde på att både individuell MI och gruppbaserad MI var en väl fungerande 

hälsofrämjande insats 34,35,37 och att attityder till alkohol förändrades men även 

självkänslan ökade.34 Nyamathi et al.37 och D’Amico et al.35 menade även att 

alkoholkonsumtionen minskade med hjälp av MI.  Amerikansk forskning från 2006 30 

och 2010 42 visade att med ökad kunskap och motivation var förändringsarbete möjligt. 

 

Däremot visade en studie från 2009 48 att MI inte alltid fungerar. Thush et al.48 kunde inte 

påvisa att MI ökade motivation till förändring eller att negativa erfarenheter/upplevelser 

påverkade förändringsarbete till det bättre. Därför gick det inte att helt fastställa att 

alkoholreduktion skulle vara möjlig genom en ökad motivation till förändring. 

 

Det fanns inga direkta vägar mellan alkoholbruk, tillbud med alkohol eller 

alkoholrelaterade incidenter och motivation till förändring av att konsumera alkohol.30 

Däremot påvisade forskningen att förändringsarbete hade god effekt och kunde påverka 

ungdomars motivation och förmåga att fatta riktiga beslut.30,38,42  

4.2.4 Granskning av artiklarnas datainsamlingsmetod 

Samtliga tretton studier var av kvantitativ ansats och den mest förekommande 

datainsamlingsmetoden var frågeformulär. Endast en studie 39 beskrev i text att frågorna 

var semistrukturerade. Dock menar Olsson & Sörensen49 att vid kvantitativ forskning 

finns strukturerade frågor som har formulerats i förväg.  

 

Kvantitativ forskning kännetecknas av att den är deskriptiv (beskrivande) och/eller 

explanativ (förklarande eller experimentell).49 Olsson & Sörensen49 menar att 

kvantitativ forskning utgår från tidigare forskningsresultat samt egna, tidigare 

erfarenheter. Sju artiklar 31,33-35,37,38,41 i föreliggande litteraturstudie hade enligt Polit & 

Beck29 en experimentell design då de var randomized controlled trial (RCT). I RCT-

studier eller så kallade dubbel blinda studier utsätts experimentgrupper för någon form 

av experiment och  jämförs  sedan med en kontrollgrupp.49 

Polit & Beck29 menar att deskriptiv design jämför relationer mellan olika variabler vilket 

var i linje med vad Olsson & Sörensen49 beskriver. Den kvantitativa ansatsen låg därför 

till grund för artiklarnas datainsamlingsmetoder. Alla studier utom en 40 presenterade 

insamlingen av data under rubriken procedur.  
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Den vanligaste datainsamlingsmetoden till föreliggande studie var att använda olika typer 

av frågeformulär beroende på vad som efterfrågades. D'Amico et al.35 använde 

frågeformulär som var baserade på motivationsskalor (MITI) och som gav en bild av en 

personens förmåga att klara av MI sessionen men även om MI sessionen gick att 

genomföra. Övrigt vanliga och förekommande skattningsskalor som återkom var AUDIT, 

AUDIT-C 36 och CRAFFT 40 som mätte alkoholkonsumtion men även ADSUME 39 som 

mer inriktade sig mot ungdomar och undersökte ungdomars substansanvändning. 

 

Tolv studier 30-32,34-42 använde olika typer av frågeformulär och en studie 33 samlade in 

data med hjälp datoriserade intervjuer. Några exempel på det var Motivational 

Interviewing Treatment Integrity Scale (MITI).35 Andra skalor som användes var Healthy 

Lifestyles Behavior Scale (HLBS), Social skills Rating System som  mätte social förmåga 

och Youth Risk Behavior Survey som mätte missbruk.38. Polit & Beck29 menar att 

frågeformulären kan distribueras via webb, post-utskick eller erhållas genom personlig 

kontakt. I föreliggande litteraturstudie hade frågeformulären distribuerats via internet, 

SMS eller personligen vilket var i linje med vad Polit & Beck29 rekommenderar. Vidare 

anser Polit & Beck29 även att detta är ett väldigt fördelaktigt då det är kostnadseffektivt. 

Speciellt frågeformulär via internet i jämförelse med exempelvis intervjuer säkerställer 

även sekretess och integritet.29 Styrkan i detta förfarande var förutom hög säkerhet även 

att då forskarna inte träffade deltagarna personligen så påverkades de deltagande inte av 

forskarnas åsikter och tankar.29 Rios40 undersökte om det var genomförbart att samla in 

data från ungdomar via SMS i en pilotstudie från 2012.  

 

De intervjuer som identifierades i föreliggande litteraturstudie syftade på att samla in 

bakgrundsinformation. Barnett et al.30 undersökte motivation till förändring i samband 

med alkoholrelaterade incidenter och önskade få information om tiden före incidenten. 

En studie 33 använde sig av CATI intervjuer vilket Polit & Beck29 menar är väldigt 

fördelaktigt då intervjuerna sker över en datoriserad telefon och behovet av personal för 

att utföra studien minskar.  Polit & Beck29 menar ytterligare att frågeformulär är effektiva 

då större grupper kan delta i en undersökning vilket är positivt. En svaghet är dock att 

inga öppna frågor kan ställas och frågorna kan inte utvecklas. Hade föreliggande 

litteraturstudie grundats på kvalitativ forskning hade resultaten istället för en stor 

urvalsgrupp grundats på ett litet antal deltagare och istället studerat ett större antal 

variabler.49 Vid en kvalitativ ansats hade frågeställningarna fördjupats successivt och 
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inriktats mer på specifika kontexter som miljöer, omständigheter och tidpunkter. 

Datainsamlingen hade byggts på observationer, deltagarnas egna berättelser och med 

individuella intervjuer.  

 

Polit & Beck29 lyfter fram att datainsamlingsmetoderna ofta inte är tillräckligt beskrivna 

i rapportens procedur. Denna svaghet uppmärksammades av författarna till föreliggande 

studie i samband med granskning av artiklarnas datainsamlingsmetoder.  

4.3 Metoddiskussion 

Författarna till föreliggande studie använde databaserna Cinahl och Medline som 

rekommenderas av Polit & Beck29 då dessa är inriktade på medicinsk vetenskap.  

 

Författarna avsåg att inkludera ungdomar och unga vuxna mellan 13-24 år. Vid 

artikelgranskningen fann författarna att flertalet studier grundade sig på andra 

åldersgrupper, ofta från 18 år och uppåt. Författarna valde att inkludera tre artiklar 33,36,37 

med åldersgruppen 18 och uppåt. Detta hade kunnat leda till ett resultat som inte var 

sanningsenligt men författarna till föreliggande litteraturstudie ansåg att detta inte hade 

påverkat resultatet negativt. 

 

Författarna till föreliggande litteraturstudie önskade aktuell forskning i enlighet med Polit 

& Beck29. Sökningar begränsades för 2009-2015 men på grund av litet utfall utökas 

sökningar och begränsades därför till år 2004-2015. Vid sökningen av motivational 

interviewing sattes ett snävare tidsintervall till 2013-2015 för att begränsa ett stort utfall. 

Hade samma snäva årtal satts på övriga sökningar hade utfallet blivit otillräcklig. 

Författarna valde även att begränsa artiklarna till free full text via Högskolan i Gävle 

vilket resulterade i ett bortfall av många artiklar som motsvarade syftet och som var 

intressanta för det valda syftet. Kontakt togs med Högskolan i Gävle bibliotek för att 

undersöka om artiklar kunde sökas utan kostnad vilket dessvärre inte var möjligt. 

 

MeSH är ett sökverktyg som är användbart i Medline.29 Polit & Beck29 poängterar vikten 

av att använda rätt sökord i artikelsökningen. Alcohol var ett av sökorden och MeSH-

termer som användes var adolescent, binge drinking, professional-patient relations, health 

promotion, text messaging och motivational interviewing. Författarna till föreliggande 

studie hade till en början svårt med att hitta rätt sökord. Även här togs kontakt med 

http://mesh.kib.ki.se.webproxy.student.hig.se:2048/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=M01.060.057&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se.webproxy.student.hig.se:2048/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=C25.775.100.437&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se.webproxy.student.hig.se:2048/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=F01.829.401.650&tool=karolinska
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skolans bibliotek för att få hjälp med sökord. De föreslagna sökorden som erhölls var 

samma som författarna till föreliggande studie redan hade. Därefter påbörjades sökningen 

av vetenskapliga artiklar med rekommenderade sökord. 

 

Till en början var det svårt att skilja prevention från promotion då flertalet av artiklar 

behandlade båda begreppen. Det var svårt att hitta en röd tråd genom artiklarnas resultat 

men så småningom utkristalliserades tre teman. Författarna till föreliggande 

litteraturstudie upplevde även svårigheter med att hitta vetenskapliga artiklar som 

inriktade sig specifikt på ungdomar inom Hälso-och sjukvårdens öppenvård. Detta ledde 

till ett medvetet val av studier som undersökte hur hälsofrämjande arbete med ungdomar 

och alkohol utfördes i miljöer där det fanns ungdomar som skolor, universitet, 

barnkliniker och övriga hälsoinstanser. Här fann författarna till föreliggande 

litteraturstudie en svaghet som tydde på att det fanns väldigt lite forskning kring Hälso-

och sjukvårdens hälsofrämjande insatser gällande ungdomars riskbruk. Det framkom 

även en styrka i att hälsofrämjande insatser utfördes på många olika sätt och i många olika 

miljöer. 

 

Totalt valdes 13 stycken studier ut med kvantitativ ansats. Författarna sökte efter studier 

med kvalitativ ansats utan resultat. Detta ses som en svaghet då kvalitativa studier 

möjligen hade påverkat resultatet i en annan riktning. Resultaten hade baserats på 

djupare upplevelser och frågorna hade enligt Polit & Beck29 varit av mer öppen karaktär. 

Styrkan i detta avseende var att kvantitativa undersökningar mer specifikt svarade på det 

som efterfrågas.29  

 

Ur demografisk aspekt finns svagheter i föreliggande litteraturstudie. Av de totalt 13 

utvalda studier var 1 studie utförd i Canada33, 1 studie var från Sverige 36, 1 studie kom 

från Finland 39 och 10 stycken var ifrån USA.30-32,34,35,37,38,40-42 Detta ledde till osäkerhet 

huruvida man arbetar hälsofrämjande med ungdomar och riskbruk av alkohol i Sverige 

och i övriga Europa. Samtliga tretton studier var även författade på engelska som inte är 

författarnas modersmål. Här fanns ytterligare en svaghet i att resultat kan ha feltolkats 

även om författarna till föreliggande litteraturstudie hade diskuterat resultaten och funnit 

en samstämmighet. 
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Kliniska implikationer för omvårdnad  

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att betydelsen av projektet kan påverka 

sjuksköterskors förmåga och vilja att arbeta hälsofrämjande inom detta 

omvårdnadsområde för att främja ungdomars välbefinnande och hälsa. 

Alkoholanvändning hos ungdomar leder till att de utsätts för allvarliga psykiska och 

fysiska risker och det är viktigt att hälsofrämjande åtgärder sätts in för att upplysa och 

medvetandegöra detta hos ungdomar men även för närstående och annan vårdpersonal. 

Sjuksköterskor befinner sig i en unik position som har möjlighet att arbeta med ungdomar 

på många olika sätt. Genom att bedöma ungdomars attityder och inställningar till alkohol 

kan hälsofrämjande arbete utföras med individuella planer och åtgärder för den enskilde 

men även i grupp.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att vidare forskning inom detta område 

bör fokusera på sjuksköterskor som arbetar hälsofrämjande inom Hälso- och sjukvårdens 

öppna verksamheter.  Det finns idag studier inom det valda problemområdet men de är 

utförda i andra miljöer som exempelvis skolor, universitet, kriminalvård och 

akutsjukvård. Önskvärt är även mer Europeisk forskning då merparten av den forskning 

som finns kommer från USA.  

Författarna till föreliggande studie saknar även kvalitativ forskning i samma område för 

att studera problemområdet ur ett annat perspektiv.  

 

Den föreliggande studien belyste sjuksköterskans roll som en förtroendegivande person 

och vägledare som utför hälsofrämjande arbeten genom olika insatser. Utifrån detta har 

det också utkristalliserats ett kunskapsbehov hos sjuksköterskor där forskningen i 

framtiden behöver ta reda på vilken kunskap som redan finns och vilken ny kunskap som 

är nödvändig. 

 

Slutsats 

Sjuksköterskan har en betydelsefull hälsofrämjande roll. Genom att tidigt identifiera en 

ohälsosam livsstil hos ungdomar och unga vuxna kan sjuksköterskan stärka ungdomars 

självkänsla. Med brief intervention och MI skapades ett förändringsarbete. Kunskap och 

motivation resulterade i att ungdomar och unga vuxna konsumerade mindre alkohol med 

ett mindre antal berusningstillfällen. SMS och WEB visade sig vara användbara verktyg. 
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2010 

USA 

Influencing adolescent social 
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facilitate change through a school-
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design 
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Ändamålsenligt 
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kvinnor. 
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Suffoletto et al.41 

2012 

USA 
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assessments and brief interventions 
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Experimentell 

design (RCT)  

 
Kvantitativ ansats 

Ändamålsenligt 

och slumpmässigt 

urval 

 

 

Undersökningsgruppen bestod av 

ungdomar 45 ungdomar mellan 

18-24  år. 54 % var kvinnor. 

Medelåldern var 21 år. 

SMS och  

Webbaserat 

frågeformulär  

STATA 10.0  

Chi-två test 

Fisher’s exact test 

ANOVA 

Kruskal–Wallis 

Wild et al.33 

Canada 

2006 

 

 

Controlled study of brief 

personalized 

Assessment - feedback for drinkers 

interested in self-help. 

Experimentell 

design (RCT)  

kvantitativ ansats 

Slumpmässigt 

Ural 

 

 

Undersökningsgruppen bestod av 

1189 personer. Ålder 18 >. 

Undersökningen bestod av 500 st 
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Chi-två test 
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Tabell 4. Översikt av författare, titel, syfte och resultat. 
 

Författare Titel Syfte 

 

Resultat 

 

Armitage et al.31 

 

 

 

 

 

A Brief Psychological Intervention 

That Reduces Adolescent Alcohol 

consumption. 

Syftet med denna undersökning var att testa 

giltigheten för en ny brief-metod för att stärka 

självförtroendet och genom det få minskad 

alkoholkonsumtion. Syftet var även att jämföra denna 

mot den standardiserade metoden och för att 

undersöka om självförtroendet finns kvar efter 

avslutat experiment och effekterna av detta. 

Resultatet visade att självbekräftelse är en viktig 

skyddsfaktor gällande alkoholintag och underlättar 

förståelsen av  

hälso-och riskinformation.  

 

Barnett et al.30  

 

"I'll never drink like that again": 

characteristics of alcohol-related 

incidents and predictors of motivation 

to change in college students 

 

Syftet med denna studie 
var att beskriva egenskaper hos studenter som haft 

alkoholrelaterade incidenter samt att identifiera 

faktorer som motiverar till förändring av alkoholbruk 

med särskild uppmärksamhet på kön. 

 

Direkt efter upplevd alkoholrelaterad händelse finns 

motivation till att förändra dryckesmönster och hög 

konsumtion av alkohol. Kvinnor är mer motiverade 

än män 

 

Brassai et al.32 

 

 

 

Meaning in Life: Is It a Protective 

Factor for Adolescents' Psychological 

Health? 

 

Syftet med denna undersökning var att undersöka om 

innebörden av meningen med livet var en skyddande, 

hälsorelaterad faktor i ungdomen.  

Resultat visade att meningen i livet spelade en 

skyddande roll när det gäller olika hälsoriskbeteenden   

Cunningham et al. 34 

 

Three-month follow-up of brief 

computerized and therapist 

interventions for alcohol and violence 

among teens. 

 

Syftet med denna undersökning var att jämföra dator- 

och terapeut levererade insatser 

 

Resultat visade att båda sätten till rådgivning var 

effektiva gällande attityder till alkohol samt stärkt 

självkänsla. 

D'Amico et al. 35 

 

A randomized controlled trial of a 

group motivational interviewing 

intervention for adolescents with a 

first time alcohol or drug offense. 

Syftet med denna undersökning var att jämföra 

ungdomar i två grupper, den ena gruppen med 

sedvanlig behandling och den andra med 

motiverande samtal i grupp. 

 

Resultatet visar på god genomförbarhet för 

motiverande samtal i grupp. 
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Författare Titel Syfte 

 

Resultat 

 

Nilsen et al.36 

 

 

 

Brief interventions in routine health 

care: a population-based study of 

conversations about alcohol in 

Sweden 

Syftet med denna undersökning var att undersöka hur 

kort alkohol interventioner levereras i rutin i den 

svenska hälso- och sjukvårdssystemet. 

 

Minskad alkoholkonsumtion var 
mer sannolikt när samtal varade i 1-10 minuter 

snarare än mindre än 1 minut och ingår råd om hur 

man minska förbrukningen. 

 

Nyamathi et al.37 

 

Effect of motivational interviewing 

on reduction of alcohol use 

Syftet var att utvärdera sjuksköterskeledda 

interventioner avseende Hepatit mot beprövat MI. 

 

För att reducera alkoholkonsumtion fungerar 

sjuksköterskeledda interventioner mot ett specifikt 

område lika bra som MI. 

 

Melnyk et al.38 

 

 

 

Promoting healthy lifestyles in high 

school adolescents: A randomized 

controlled trial. 

Syftet med denna undersökning var att undersöka 

COPE:s (Creating Opportunities for personal 

Empowerment) korta och långsiktiga effekter jämfört 

mot ett standardiserat Hälsa och tonårsprogram 

gällande en hälsosam livsstil och beteende. 

 

Genom ökad kunskap om hälsosam livsstil kan 

alkoholkonsumtionen hos ungdomar minska.  

Pirskanen et al.39 

 

School health nurses and substance 

use among adolescents - towards 

individual identification and early 

intervention. 

Syftet med undersökningen var att undersöka olika 
bakgrundsfaktorer relaterade till missbruk bland 

ungdomar samt  
skolsköterskors förmåga att identifiera dessa faktorer 

för vidare insatser och åtgärder. 
 

Resultatet visade att tidig intervention kring 

ungdomars delaktighet, riskfaktorer och riskbruk kan 

leda till minskat alkoholintag. Genom tidig upptäcka 

och kunna ge stöd minskar alkoholanvändningen.  

14 % av eleverna dricker i genomsnitt 7 drinkar eller 

mer när de dricker alkohol. 15 % av ungdomarna har 

vid minst två tillfällen erhållit blackouter i samband 

med alkoholintag.  

 

Ríos-Bedoya CF, Hay C.40  

 

Feasibility of using text messaging 

for unhealthy behaviors screening in 

a clinical setting: a case study on 

adolescent hazardous alcohol use 

Syftet med undersökningen var att undersöka 

möjligheten att använda textmeddelanden (SMS) för 

att bedöma ungdomars alkoholanvändning.  

En studie gjord av Ríos- Bedoya & Hay undersökte 

acceptansen hos ungdomar mellan 13-17 år till att 

använda sig av textmeddelanden via mobiltelefoner 

gällande alkoholvanor. Den höga svarsfrekvensen på 

86 % tyder på att screeningen var väl genomförbar 

hos både ungdomarna och deras föräldrar och att 

detta är något som primärvården kan använda sig av. 
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Författare Titel Syfte 

 

Resultat 

 

Schulte et al.42 

 

Influencing adolescent social 

perceptions of alcohol use to 

facilitate change through a school-

based intervention 

 

Syftet med studien undersöker effekten av en kort, 

skolbaserad alkohol intervention med syfte att 

minska ungdomars alkoholkonsumtion med  

Motivational Enhancement och Kognitiva beteende 

metoder 

Resultatet tyder på att genom att förändra faktorer 

som påverkar beslut leder till minskad 

alkoholkonsumtion hos ungdomar. 

 

 

 

Suffoletto et al.41 

 

 

Text-message-based drinking 

assessments and brief interventions 

for young adults discharged from the 

emergency department 

 

Syftet med undersökningen var att testa SMS 

funktionens genomförbarhet för att minska unga 

vuxnas alkoholkonsumtion och för att undersöka om 

detta är genomförbart inom kliniks verksamhet 

Resultatet visar på möjligheten att använda SMS 

funktioner  
för att få en genomskådlig överblick över senaste 

tidens alkoholvanor samt för att ge återkoppling till 

unga vuxna med riskbruk. 

 

Wild et al.33 

 

 

 

Controlled study of brief personalized 

assessment-feedback for drinkers 

interested in self-help 

Syftet med undersökningen var att se om 

befolkningen kunde utvärdera och ompröva sina 

alkoholvanor med hjälp av utskickade broschyrer 

som beskrev gällande normer för alkoholbruk i 

samhället. 

 

Resultatet visade att det fanns intresse hos personer 

med överkonsumtion av alkohol att få 

självhjälpsmaterial.  
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