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Sammanfattning 
 

Bakgrund: 

Drogberoende patienters upplevda förmåga att hantera sitt drogberoende, antas 

påverka utfallet av vården. Self-efficacy förmodas spela en framträdande roll, 

tillsammans med sjuksköterskans förhållningsätt och stöd för denna patientgrupp.    

 

Syfte: 

Att beskriva self-efficacy och dess roll vid påverkan på patienter med drogberoende. 

 

Metod: 

Genom litteraturöversikt skapa en kunskapsöversikt över self-efficacys roll och 

påverkan på drogberoende patienter.  

 

Resultat: 

Resultatet bekräftar self-efficacy som en viktig faktor, men att andra faktorer verkar 

självständigt och styrande i sitt förhållande till self-efficacy, i en komplex kontext. 

Andra viktiga faktorer utöver self-efficacy framkommer i resultatet, är socialt stöd 

och social kontext, kognitiva faktorer och psykisk hälsa, interventioner och 

behandling. 

 

Slutsats: 

Self-efficacy är som faktor viktig och ingår i ett komplext sammanhang med andra 

faktorer. Self-efficacy framstår som en viktig faktor i sin roll för påverkan på de 

drogberoende patienterna. I detta sammanhang är sjuksköterskans personcentrerade 

förhållningssätt viktigt, för att genom ett evidensinformerat arbete sammanföra detta 

med den nödvändiga kunskapen som patienten har om sig själv och för att så stötta 

patienten på bästa sätt. Vidare omvårdnadsforskning bör göras på drogberoende 

patienters olika följdsjukdomar, tidiga interventioner och negativt behandlings 

utfall, med ett focus på self-efficacy.  

 

Nyckelord 

Self-efficacy, Self-confedence, Patient, Substance abuse, Drug abuse och Drug 

addiction 

 

 

 



 

 

 

Abstract 
 

Background:  

Drug dependent patients perceived ability to deal with where drug addiction, are 

assumed to influence the outcome of care. Self-efficacy is likely to play a prominent 

role, together with the nurse's attitude and support for this group of patients. 

 

Purpose:  

To describe the role of self-efficacy and its effects on patients with drug dependence. 

 

Method:  

Through literature overview create a knowledge overview of self-efficacy’s effect 

on drug dependent patients. 

 

Results:  

The result confirms self-efficacy as an important factor, but other factors seems to 

be autonomous and self-governing in its relationship with self-efficacy, in a complex 

context. Other important factors that emerge in the result set in addition to self-

efficacy are social support and social context, cognitive factors and mental health, 

interventions and treatment. 

 

Conclusion:  

Self-efficacy is as a factor important and are included in a complex context with 

other factors. Self-efficacy is emerging as an important factor in his role for the 

impact on the drug dependent patients. In this context, the nurse's personcentered 

approach is important, because with an evidence informed work combine this with 

the necessary knowledge that the patient has about himself and in so support the 

patient in the best way. Nursing research should be done on various sequelae of drug 

dependent patients, early interventions and negative treatment outcome, with a focus 

on self-efficacy. 

 

Keywords: Self-efficacy, Self-confidence, Patient, Substance abuse, Drug abuse 

and Drug addiction 
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Inledning 

Vård och behandling av människor med drogberoende har historiskt förändrats i takt 

med att vår kunskap har ökat om beroende, som ett sjukdomstillstånd och vad som 

hindrar eller underlättar i ett tillfrisknande. Denna evidensbaserade kunskap är idag 

till stor hjälp för sjuksköterskan i dennes arbete, bemötande och förståelse av denna 

patientgrupp. I mötet med patienterna och deras anhöriga, hjälper denna kunskap, 

sjuksköterskan att ge hopp och stöd.  

 

Beroendesjukdom kännetecknas ofta av återkommande återfall i droganvändande 

och för patienterna innebär detta ofta en upplevelse av skam, misslyckande och inte 

sällan långtgående sociala konsekvenser. Detta fenomen är något som jag i egenskap 

av sjuksköterska, dagligen möter i mitt arbete och det tycks för mig vara knutet till 

patienternas upplevelse av sin förmåga att hantera sin beroendesjukdom. Detta stöds 

i den vetenskapliga litteraturen som berör patientgruppen och att detta även kan vara 

av stor betydelse för utfallet av den erbjudna vården.  

 

Bakgrund 

Beroende och beroendeutveckling 

Beroende definieras av Världshälsoorganisationen (WHO, 2010), som ett kluster av 

fysiologiska, beteendemässiga och kognitiva fenomen där en individs användning 

av alkohol eller droger ges en mycket högre prioritet framför andra beteenden eller 

aktiviteter, som tidigare hade ett mycket större värde för individen. Enligt WHO 

(2010), uppstår ofta symtom vid alkohol- eller drogmissbruk, efter ett att en individ 

avbrutit ett dagligt och långvarig användning av alkohol eller droger. Beroende är 

ett sjukdomstillstånd där flera orsaker samverkar och resulterar i att ett annars 

kontrollerat användande av en drog, övergår i ett okontrollerat användande av 

drogen (Frank & Nylander, 2015). Den rent diagnostiska definitionen av ett 

beroende, görs efter det amerikanska DSM-systemet eller ”International Statistical 

Classification of Diseases and Related Problems, Tenth Revision” (ICD-10) och där 

ICD-10 är Världshälsoorganisationen, WHO:s egna klassificeringssystem.  
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Diagnossystemet DSM-V, definierar drogberoende och missbruk som ett 

substansbrukssyndrom som leder till ”en aktivering av vårt belöningssystem, så att 

normala aktiviteter kan komma att negligeras” (American Psychiartic Association, 

2014, s.193). Enligt DSM-V skall minst två av följande kriterier vara uppfyllda 

under en tolvmånaders period. En av dessa är utvecklad tolerans, vilket innebär ett 

ökat behov av en allt större dos för kunna uppnå den tidigare upplevda effekten eller 

för att hantera en upplevd minskad effekt, vid ett intag av drogen i samma dos som 

tidigare, enligt (APA, 2014).  

 

Abstinens är enligt American Psychiatric Association (APA, 2014) symptom som 

uppstår när ett intag av en drog avbryts eller när en drog intas för att lindra dessa 

symptom. Ett annat kriterium är när en allt större mängd av drogen intas eller under 

en längre period än vad som från början avsågs, trots att det finns en varaktig önskan 

hos patienten att minska och kontrollera intaget av den aktuella drogen. Detta 

föregås ofta av flera misslyckade försök att upphöra med drogen. Vanligt 

förekommande är även att en betydande del av livet går åt till att införskaffa drogen, 

konsumera den och att sen återhämta sig från användandet av drogen.  

 

Aktiviteter som tidigare var viktiga, överges eller minskar i betydelse i relation till 

intagandet av drogen enligt American Psychiatric Association (APA, 2014). Vanligt 

är att på grund av själva droganvändandet och trots vetskapen hos individen om de 

konsekvenser droganvändandet för med sig sett till sociala, kroppsliga och psykiska 

konsekvenser, så fortsätter användandet av den aktuella drogen. I litteraturen lyfts 

det fram många faktorer som medverkar och samverkar i utvecklingen av ett 

beroende. De mest framträdande är sociala faktorer, individens temperament, 

förekomst av andra sjukdomar, miljöfaktorer under fosterstadiet, uppväxt, kön och 

andra ärftliga faktorer (Frank & Nylander, 2015). Enligt ett delbetänkande av 

Missbruksutredningen & Statens offentliga utredningar (SOU, 2011), så har 

historiskt sett det svenska narkotikamissbrukets präglats av en relativt långsam 

ökning, men har accelererat under perioder av förändrad tidsanda, i kombination 

med hög ungdomsarbetslöshet. Tillgången till droger har med tiden ökat, något som 

också avspeglar sig i drogernas prisutveckling och ökat tillgängligheten. 
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Men vårdens ökade satsningar och preventiva arbete, tycks i viss utsträckning 

påverkat missbruksutvecklingen i mer positiv riktning, enligt Missbruksutredningen 

& Statens offentliga utredningar (SOU, 2011). Nutida och framtida ekonomiska 

nedskärningar kan dock medföra, något utvecklingen och erfarenheter från första 

halvan av 1990-talet, att missbruket har ökat och troligtvis kommer att öka i 

framtiden. För en patient med drogberoende innebär beroendet i sig, en social och 

medicinsk utsatthet, tillsammans med en förlust av hälsa och en komplex negativ 

påverkan på alla aspekter av livet. Av den anledningen framhåller Svensk 

sjuksköterskeföreningen [SSF], 2016) att det är viktig vården ges med respekt för 

personens värdighet, integritet, självbestämmande och med det sårbara hos personen 

i vårdsituationen, så att personen ges]möjlighet att uppleva en tillit, mening, hopp 

och ett lindrat lidande trots sin ohälsa.  

 

Sjuksköterskans roll och ansvar 

Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (SFF, 2017) är omvårdnaden den legitimerade 

sjuksköterskans specifika kompetens, där omvårdnaden omfattar både det 

vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära arbetet, som skall vara grundat 

i en humanistisk människosyn. Som legitimerad sjuksköterska, skall man ansvara 

självständigt för kliniska beslut som erbjuder människor ökade möjligheter att 

förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa, hantera sjukdom eller funktionsnedsättning 

och samtidigt uppnå den bästa möjliga välbefinnandet och livskvalitén. Den 

legitimerade sjuksköterskan ska dessutom ha kunskap om medicinsk vetenskap, 

beteendevetenskap, som är relevant för patientens omvårdnad.  

 

Av den anledningen är det av värde enligt Svensk Sjuksköterskeförening (SSF, 

2014) att samtidigt betona den psykiatriska specialistsjuksköterskans kunskap, i 

olika hälsoprocesser utifrån ett helhetsperspektiv, där livsförhållanden och 

levnadsvillkor vägs in och som bidrar till hälsan speciellt i den psykiatriska 

vårdkontexten. Kunskapen om normal och avvikande psykisk utveckling, att kunna 

identifiera, differentiera och handlägga tillstånd av samsjuklighet samt kunna 

identifiera, bedöma, förebygga och hantera situationer som kan innebär skada för 

patienten, närstående eller medarbetare.  
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Till detta tillkommer att kunna informera patienter, närstående och andra vårdgivare 

om psykofarmakas effekter och biverkningar. Det är viktigt att kunna i dialog med 

patienten, dennes närstående och ansvarig läkare medverka till aktiv följsamhet, för 

att eftersträva minsta verksamma dosering.  

 

Arbetet som legitimerad sjuksköterska, skall för övrigt präglas av ett etiskt 

förhållningssätt och där all omvårdnad förutsätter respekt för mänskliga rättigheter, 

med en hänsyn till människors värderingar, vanor, tro, respekt för 

självbestämmande, integritet och värdighet (Svensk Sjuksköterskeförening [SFF], 

2017). En förutsättning för att patienter skall få en säker och trygg vård, är enligt 

Willman, Bahtevani, Nilsson & Sandström (2016) att denna vård har ett 

vetenskapligt förhållningssätt och som ytterst handlar om att bedriva vård på en 

säker grund. Detta ställer även krav på den legitimerade sjuksköterskan enligt 

Svensk Sjuksköterskeförening (SSF, 2016) att denne har ett ansvar att hålla sig 

uppdaterad med kunskapsutvecklingen inom sitt yrkesområde. Något som i sig kan 

vara en stor utmaning på grund av den snabba kunskapsutvecklingen, inom 

omvårdnad och medicin och där det krävs goda vetenskapliga kunskaper för att följa 

denna kunskapsutveckling och arbeta evidensbaserat.  

 

Svensk Sjuksköterskeförening (SSF, 2016) lyfter även fram mötet mellan patient 

och vårdare, som kan ses som ett tillfälle där verkligheten kan delas och ett 

partnerskap kan uppnås genom en ömsesidig öppenhet. Enligt Edvardsson (2010) är 

livsberättelser ”navet” som driver omvårdnaden mot att personen står i centrum och 

genom dennes livsberättelser, drömmar och förväntningar som personen bär på, 

förmedlas hopp oavsett tillstånd och livssituation. Patientberättelsen är enligt 

Svensk Sjuksköterskeförening (2017) en förutsättning för den personcentrerade 

vården och utifrån patientens egen berättelse om sitt tillstånd och professionernas 

bedömning kan vården planeras gemensamt. Men det är viktigt att komma ihåg att 

patienten är i en beroendeställning och där vårdaren kan få stort inflytande inte bara 

över den konkreta fysiska omvårdnaden, utan även över patientens förståelse av sig 

själv och sin situation.  
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Self-efficacy 

Self-efficacy är ett begrepp som skapades av Albert Bandura (1994, s2) och som 

denne definierade som;”people´s beliefs about their capabilities to produce 

designated levels of performance that exercise influence over events that affect their 

lives”. Bandura (1994) lyfter fram vad denne benämner som ”the source off self-

efficacy”, som bör ses som den mest betydelsefulla källan för self-efficacy och 

består av våra tidigare erfarenheter vilka genom vi formar våra tolkningar om vad 

vi tidigare klarat av. Genom att vi ser och lär av andras erfarenheter, hur dessa har 

agerat och vilka konsekvenser dessa erfarenheter fick, ökar vår mottaglighet för att 

tillämpa dessa erfarenheter på oss själva och i våra egna liv och detta gäller speciellt 

när någon är lik en själv är i en liknande situation, lyckas med det vi själva tidigare 

förutsatt oss att klara av.  

 

Individer får ofta en positiv förstärkning av att klara av det som dessa föresatt sig, 

vilket i sin tur kan leda till en högre tro på sig själv, stärker uppfattningen om den 

egna förmågan och enligt Bandura (1994), kallas detta för social övertygelse. Men 

detta kan samtidigt innebära att en individs self-efficacy försvagas i tron på den egna 

förmågan, genom negativa influenser och olika fysiologiska eller emotionella 

tillstånd. Upplevd self-efficacy påverkar hur människor känner, beter sig eller hur 

dessa motiverar sig själva och dessa faktorer skapas genom fyra huvudsakliga 

processer som inkluderar kognitiva, motiverande och affektiva selektions processer.  

 

Kognitiv process 

Bandura (1994) menar att desto starkare self-efficacy är, desto högra mål sätter 

människor för sig själva och desto starkare är deras tro på dessa mål. De mesta som  

vi planerar gör vi genom vårt tänkande och de individer som har hög upplevelse av 

sin förmåga, visualiserar ofta lyckade scenarion som ger en positiv guidning och blir 

till ett stöd i deras utförande av det, dessa har förutsatt sig att klar av. En sådan 

förmåga kräver en effektiv kognitivt processande av information som kan innefatta 

många oklarheter och osäkerheter, något som i sin tur kräver en stark förmåga till 

att vara målfokuserad även i pressade situationer och då trots eventuella kommande  
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misslyckanden. De som istället faller tillbaks till att tvivla på sin egen förmåga och 

blir mer och mer ostrukturerade i sitt analytiska tänkande, sänker ofta sina mål och 

kvalitén på det de förutsatt sig att utföra (Bandura, 1994). I kontrast till detta så 

lyckas de som bibehåller en stabil förmåga och som samtidigt sätter mål som ställer 

krav på deras förmåga, klarar i högre grad av att behålla sin analytiska tänkande och 

lyckas bättre i att uppnå sina uppsatta mål enligt. Motivation är kognitivt genererad 

faktor och de flesta människor motiverar sig genom att forma sitt tänkande om vad 

de kan klara av att göra, något som self-efficacy bidrar till på flera sätt. Dels genom 

att self-efficacy bestämmer de mål människor ställer på sig själva, hur mycket energi 

som dessa lägger ned på att klara av saker och hur länge de håller ut trots svårigheter. 

 

Affektiva processer 

Människors upplevelse av sin förmåga att klara av saker, påverkar hur mycket stress  

och depressiva känslor som de upplever i svåra situationer och hur bra self-efficacy  

klara av att kontrollera dessa faktorer, något som i sig spelar en central roll för en 

individs ångest benägenhet enligt Bandura (1994). På detta sätt kontrollerar och 

reglerar self-efficacy undvikande beteenden och ångest.  

 

Selektions processer 

Enligt Bandura (1994) är människor delvis en produkt av sin omgivning och därför 

formar människor sina upplevelser efter sin förmåga och riktning i livet, genom att 

detta påverkar de val dessa gör, vilka typer av aktiviteter och miljöer dessa väljer. 

Människor väljer ofta bort aktiviteter och situationer som de tror överstiger deras 

förmåga, samtidigt som de kan ägnar sig åt utmanande aktiviteter, men väljer då 

oftast situationer som de uppfattar att de klarar av. Genom de val som de gör, 

utvecklas olika kompetenser, intressen och sociala nätverk som kan bestämma livets 

senare riktning och beror på att sociala influenser sker i utvalda miljöer. Dessa val 

stöder vissa kompetenser, värderingar och intressen hos individen, långt efter att 

dessa val gjorts. Self-efficacy verkar i relation med andra kognitiva resurser enligt 

Bandura (1994). Motivation är en av dessa och bestämmer målen som människor 

sätter upp,  
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Hur mycket kraft de lägger på för att uppnå dessa mål, hur länge de klarar av detta 

trots svårigheter och hur bra deras förmåga att anpassa sig till eventuella uppkomna 

misslyckanden. Motivation styrs i detta av tre kognitiva motivatorer och där self-

efficacy finns med som en viktig del i alla tre. Den första av dessa baserar sig på att 

en individs egen tilltro till sin self-efficacy och som påverkar dennes motivation till 

genomförande av något och eventuella affektiva reaktioner som konsekvens 

(Bandura, 1994). De andra två baseras på förväntningar av att ett specifikt beteende 

skall leda till ett specifikt resultat och att samtidigt sätta upp tydliga utmanande mål 

med sin aktivitet.  

 

Self-regulation är ytterligare en av de viktiga kognitiva resurser som interagerar med 

self-efficacy och påverkar i dess roll (Bandura 1982). Self-regulation framhålls som 

är ett verktyg av personkännedom och som påverkar hur patienterna värderar sin 

förmåga. Vidare beskriver Bandura (1997) Self-consept som en individs självbild 

och att denna kognitiva resurs, reflekterar individers tilltro till sin egen förmåga. 

Coping är även den en kognitiv resurs som tillsammans med self-efficacy, förenar 

personliga resurser och konsekvenser som affekter, exempelvis upplevelsen av 

välmående och livskvalité. Hope-agency i sin tur är kopplat till våra förväntningar 

och vår grad av optimism, i kombination med self-efficacy (Jacoby & Keinan, 

2003).  

 

Personcentrerad vård som teoretisk utgångspunkt 

Att bli en patient är något som ofta medför en upplevd objektifiering av den egna 

personen, istället för att vården upplevs som inriktad mot att understödja personen 

och erbjuda en tillvaro värdig en fullvärdig människa (Edvardsson, 2010). Centralt 

i den personcentrerade vården är att se individen och bekräfta dennes upplevelse av 

sin sjukdom, samt att utgå ifrån individens perspektiv och inkludera personen i alla 

vårdens aspekter. Personcentrerad vård innebär att respektera, bekräfta personens 

upplevelse och tolkning av ohälsa eller sjukdom, samt att arbeta utifrån denna 

tolkning för att så främja hälsa med utgångspunkt i vad hälsa betyder för just denna 

person (Svensk Sjuksköterskeförening [SSF], 2016).  
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Enligt Edvardsson, (2010) skall personcentrerad vård vara en etisk och god 

omvårdnad på en humanistisk grund, där personen sätts i centrum och inkluderas i 

alla vårdbeslut och vårdprocesser, vilket ger en personcentrerad omvårdnad som är 

mätbart gynnsam sett till hälsoeffekter på både personal och patienter. Men detta 

innebär även att en persons unika perspektiv ges samma giltighet som det 

professionella perspektivet och där personbegreppet öppnar upp för andra värden, 

resurser och prioriteringar (Svensk Sjuksköterskeförening [SSF], 2016). Enligt 

McCormack & McCance (2017) kan man så ge en vård som uppmärksammar hela 

människan och som är en holistisk vård. Personen är då inte endast en patient, utan 

snarare ”finns” med hela sitt sociala sammanhang av närstående, partner eller andra 

betydelsefulla personer (SSF, 2016).  

 

McCormack & McCance (2017) lyfter fram nödvändigheten av de attribut som 

utgör byggstenar för att skapa personal inom hälso- och sjukvård och som kan ge en 

effektiv och praktisk personcentrerad vård. En av dessa är att vara professionellt och 

kompetent, vilket innebär att inneha en kunskap, skicklighet och en attityd som 

underlättar förmedlandet av olika vårdval och utformandet av en för ändamålet 

holistiskt vård. Det är även genom självkännedom och genom reflektion, som 

kunskapen omsätts i mötet med patienter och anhöriga.  

 

Vidare lyfter McCormack & McCance (2017) fram betydelsen av att utveckla en 

interpersonell skicklighet, vilket innebär att utövaren har en förmåga att 

kommunicera på en mängd olika nivåer med olika professioner och andra personer 

som är viktiga för patienten, men samtidigt visa intresse och engagemang för att 

finna den bästa lösningen för patienten. I detta ingår att visa tydliga åsikter och 

värderingar, i ett syfte att skapa en personcentrerad vård som vilar på likartade 

åsikter och värderingar om en god vård och med en förståelse för de effekter de har 

på vårdpersonal och deras förpliktelser. Till detta kommer att genom handling visa 

andra individuella utförare och medlemmar i ett team, ett engagemang för holistisk 

och evidens informerat innehåll. Inom den personcentrerade omvårdnaden, bör det 

läggas en stor vikt vid vårdmiljön och som specificeras utifrån en ”mix” av kunskap,  
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där det finns en blandning av specialist- och ickespecialist sjuksköterskor som 

tillsammans arbetar i multidisciplinära team (McCormack & McCance, (2017).  

 

Dessa skall samarbeta inkluderande genom deltagande i och mellan olika team, med 

en produktiv strävan för att uppnå en holistisk personcentrerad vård och bör ske i en 

icke dominant och icke hierarkisk relation, som inte utesluter individer utan strävar 

efter att uppnå bästa överenskomna värderingar, mål och önskningar, i en vårdmiljö 

som balanserar estetik och funktion enligt McCormack & McCance (2017). Det är 

viktigt med en organisation som gynnar initiativ, frihet, säkerhet, värderingar, 

kommunikation, professionell autonomi tillsammans med ett användande av 

professionellt ansvar i beslutsfattandet och som beaktar en balans mellan bästa 

tillgängliga evidensen, professionellt omdöme, lokal information och patientens 

preferenser.  

 

Det är även viktigt att se det unika hos en individ och att sedan ge respons på 

”antydningar” genom igenkännande av vad som är och varit viktigt i patientens liv, 

något som kan maximera patientens copingresurser, enligt McCormack & McCance 

(2017). Syftet är att uppnå tillfredställande och god vård och med en upplevelse för 

patienten att vara involverad i vården.  

 

Problemformulering  

Patienter med drogberoende har ofta återkommande återfall i sin beroendesjukdom, 

något som är en ständig källa till lidande och ohälsa för dessa patienter. I aktuell 

forskning framgår ett flertal faktorer, som inverkar i denna process och som kan leda 

till ett återfall för patienten. Enligt litteraturen är graden av self-efficacy en av dessa 

faktorer och har en framträdande roll i arbetet att uppnå behandlingsframgång. Det 

framstår som viktigt att sjuksköterskan har kunskap om self-efficacys’ betydelse för 

patienter med ett drogberoende. Denna kunskap kan antas vara viktig för att genom 

interventioner, behandling och förhållningsätt, stötta dessa patienter i drogberoende. 

Mot denna bakgrund finns det ett intresse att utforska self-efficacys’ roll och 

påverkan för denna patientgrupp. 
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Syfte 

Syftet är att beskriva vilken roll och påverkan self-efficacy har för patienter med 

drogberoende. 

 

Metod 

Design 

Studien är en litteraturöversikt som syftat till att skapa en översikt över 

kunskapsläget för det valda problemområdet. Enligt Polit & Beck (2017) är litteratur 

översikt som metod, inte bara ett sätt att besvara syftet på bästa sätt, utan även ett 

sätt att sträva efter att förstå vilken kunskap som redan finns inom ett valt 

problemområde. Friberg (2017) framhåller att med hjälp av den detaljerade 

kunskapen som man erhåller genom denna metod, peka ut konsekvenser för det 

praktiska omvårdnadsarbetet och att i litteraturöversiktens resultat påvisa på vad 

som blivit, respektive inte blivit föremål för forskning.  

 

Urval/Datainsamling 

För att kunna skapa en strukturerad sökstrategi och för att genomföra det som 

Friberg (2017) kallar för den ”egentliga informationssökningen”, gjordes 

fritextsökningar med målet att undersöka om valt ämne kunde ge tillräckligt med 

dataunderlag och för att så frambringa givande söktermer. Sökningarna gjordes 

främst i databaserna CINHAL och PubMed, men även i Google Scholar, där artiklar 

eftersöktes för att bättre underbygga litteraturöversiktens bakgrund. För att 

frambringa lämpliga sökord, användes KIB:s MeSh Tabell (Karolinska Institutets 

Bibliotek Medical Subject Headings)för att utröna vilka termer som var lämpligast. 

De sökord som valdes var, Self-efficacy, Self-confidence, Substance abuse, Drug 

addiction och Substance abuse (Figur 1).  

                                                            

Self-confidence översätts som MeSh-term till självuppfattning. Den svenska 

översättningen av self-efficacy är självförmåga. För att bättre ringa in self-efficacy 

som fenomen, valdes söktermerna self-efficacy och self-confidence. Som MeSh- 

 

                                                        10 



 

 

 

term genererades drug-addiction, till söktermen drug-abuse. Substance-abuse 

valdes då det är ett snävare begrepp till Substance-Related Disorders. Boolesk 

sökteknik användes i dessa, med AND och OR för att så få fler träffar och artiklar, 

som var relevanta utifrån litteraturstudiens syfte (Figur 1). Begränsningar gjordes 

för att artiklarna skulle ge en så korrekt information av det aktuella kunskapsläget 

och för att stärka den vetenskapliga förankringen om hur self-efficacy påverkar 

drogberoende patienter.  

 

I sökningen eftersöktes endast artiklar mellan 2009–2019, för att forskningen i fråga 

skulle vara så aktuell som möjligt, samt att artiklarna skulle vara ”peer reviewed”, 

”research article” eller ”academic journal” och endast artiklar med abstrakt 

inkluderades. Artiklarna som inkluderades, var både kvantitativa och kvalitativa 

studier, oberoende av kön eller etnicitet. En tydlig beskrivning av datainsamlingen 

redovisas i sökmatris (Figur 1).  

 

Artiklar som baserats på närstående och vårdpersonals perspektiv exkluderades från 

litteraturstudien och likaså artiklar som endast berörde validering av 

skattningsinstrument för self-efficacy. Det framgick av sökresultatet att vissa sökord 

gav mer precisa träffar utifrån studiens syfte, varför sökningens konstellation 

förändrades allt eftersom, i artikelsökningen. Här ansågs PubMed ge betydligt färre 

träffar med fler dubbletter, som stämde överens med studiens syfte. Cirka 90 artiklar 

exkluderades efter att abstrakt hade lästs och ytterligare 75 artiklar sorterades ut efter 

genomläsning då det visade sig att dessa inte svarade mot syftet eller att dessa var 

dubbletter av valda artiklar. Sammanlagt 16 artiklar togs vidare till 

kvalitetsgranskning (Figur 1). För att så korrekt som möjligt översätta artiklarna som 

alla var skrivna på engelska, användes ett engelskt-svenskt ordlexikon. 
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Figur 1 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval efter 

lästa titlar  

Urval efter 

lästa 

abstrakt  

Antal utvalda 

artiklar till 

resultat efter 

genomläsning 

av artiklar, 

n=15 

CINAHL 

6/2-19 

Avgränsning; 

Abstract, 

Engelsktspråk, 

Forskningsartikel 

2009-2019 

Drug addiction 

OR Drug Abuse 

OR Substance 

abuse AND  

Self -efficacy 

OR 

Self -confidence   

167 

 

 
209 

 
807 

29 

 

 

 

7 

 

1 

19 

 

 

 

15 

 

2 

2 

 

 

 

3 

 

0 

CINAHL 

7/2-19 

Avgränsning; 

Abstract, 

Engelsktspråk, 

Forskningsartikel 

2009-2019 

 Drug addiction 

OR Drug Abuse 

OR Substance 

abuse AND  

Self -efficacy 

AND 

Self -confidence   

4 

 

 

 

3 

 

4 

2 

 

 

 

2 

 

2 

2 

 

 

 

2 

 

2 

0 

 

 

 

0 

 

0 

CINAHL 

7/2-19 

Avgränsning; 

Abstract, 

Engelsktspråk, 

Forskningsartikel 

2009-2019 

 Drug addiction 

OR Drug Abuse 

OR Substance 

abuse AND  

Self -efficacy 

OR 

Self -confidence 

AND 

Patients 

173 

 

 

 

175 

 

336 

 

254 

102 

 

 

 

13 

 

1 

 

0 

49 

 

 

 

38 

 

2 

 

0 

3 

 

 

 

3 

 

0 

 

0 

CINAHL 

7/2-19 

Avgränsning; 

Abstract, 

Engelsktspråk, 

Forskningsartikel 

2009-2019 

 Drug addiction 

OR Drug Abuse 

OR Substance 

abuse AND  

Self -efficacy 

AND Patients 

22 

 

 

 

41 

19 

15 

 

 

 

3 

3 

7 

 

 

 

7 

3 

1 

 

 

 

1 

0 

CINAHL 

7/2-19 

Avgränsning; 

Abstract, 

Engelsktspråk, 

Forskningsartikel 

2009-2019 

Drug addiction 

OR Drug Abuse 

OR Substance 

abuse AND  

Self -confidence 

AND Patients 

2 

 

 

 

2 

1 

2 

 

 

 

2 

1 

0 

 

 

 

0 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

PubMed 

11/2 

Avgränsning; 

Abstract, 

Clinical trail, 

Rewiew, 10years 

 

 

Drug addiction 

OR Drug abuse 

OR Substance 

abuse AND 

Self-efficany 

AND patients 

72 

 

 

 

6 

42 

24 

 

 

 

6 

16 

7 

 

 

 

3 

2 

1 

 

 

 

1 

0 
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Värdering av artiklarnas kvalitet 

Vid kvalitetsgranskningen av de aktuella studierna, användes granskningsmallar    

(Bilaga 1 och 2) som i sitt utförande är i modifierad version utifrån Willman, Stoltz, 

& Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström (2008). Artiklar med procentsats 

på 100-80 % bedömdes som hög, 79- 60 % som medel och mindre än 60 % 

bedömdes som låg. Av dessa var 10 artiklar av hög kvalitet och 6 var av medel 

kvalité. 

 

Tillvägagångsätt  

För att göra litteraturöversikten och dess datainsamling strukturerad, använde 

författaren en flödesmodell enligt Polit & Becks (2017), där det första steget handlar 

om att formulera ett syfte för arbetet. Inledande databassökningar utfördes innan den  

egentliga informationssökningen, som enligt Friberg (2017) görs för att ge en 

kunskapsbas inför den kommande databassökningen. I andra steget bearbetas det 

fram sökstrategier för att få fram sökord av betydelse.  

 

I steg tre påbörjas sökningen och i steg fyra och fem påbörjas den urvalsprocess som 

görs för att artiklar ska kunna skiljas från relevanta och icke relevanta (Polit & 

Becks, 2017). Författaren sökte här artiklar utifrån valda sökord som anpassats efter 

syftet. Sökningarna har gjorts på författarens egen arbetsdator. Alla titlarna i 

sökningarna har lästs och om artikelns titel ansågs vara intressant, lästes även dess 

abstract. I steg sex skrevs artiklar ut av författaren som läste alla artiklarna noggrant. 

Intressanta artiklar sparades i avsedda mappar på datorn, knutna till sökningarna. 

Författaren avgjorde själv utifrån syftet, vilka artiklar som skulle tas med i resultatet. 

Intressant innehåll ströks under för att sedan kunna sammanfattas i de artiklar som 

täcker syftet. Vid steg sju sker en kvalitetsgranskning av artiklarna (Polit & Beck, 

2017). Författaren har under hela arbetet med litteraturöversikten, skrivit allt 

material själv och i samråd med handledare. 
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Analys och tolkning av data  

Analysen skedde utifrån Fribergs (2017) beskrivning av dataanalys. Först lästes 

studierna flera gånger för att förstå innehållet och studiens sammanhang. Friberg 

(2017) lyfter fram värdet av att dokumentera och sammanfatta varje studie, för att 

fånga allt väsentligt, skapa en reduktion av data och där efter dokumentera detta i 

en tabell. Artiklarna redovisas i en tabell utifrån författare, land, titel, syfte, metod 

och instrument, design, antal deltagare, huvudresultat och procentuell 

kvalitetsgradering (Bilaga 3).  

 

Syftet med detta enligt Friberg, (2017), är att skapa en översiktlig grund för den 

fortsatta analysen och där eftersöktes likheter och olikheter i förhållande till syftet i 

de olika studierna, något som lyfter fram vad som karakteriserar en studie och där 

huvudvikten i detta arbete lades på studiernas resultat. Där efter gjordes en sortering 

av innehåll under lämpliga rubriker eller områden och som kom att betraktas som 

teman, där varje tema har en egen beskrivande text av studiernas resultat. 

 

Etiska överväganden 

Enligt Kristensson (2017) behöver inte en studie på kandidatnivå, underkasta sig en  

formell etisk prövning i juridisk mening, men denna nivå kräver ändå 

forskningsetiska ställningstaganden. Detta innebär att en studie som inkludera 

människor eller grupper, måste inkludera ett etiskt övervägande, att dessa inte har 

riskerats att skadas på något sätt. Ett sätt att tillmötesgå detta är enligt Forsberg & 

Wengstöm (2016), att endast inkludera studier som fått tillstånd av etisk kommitté 

eller där noggranna etiska övervägande har gjorts. Detta innebär att inga artiklar har 

inkluderats där deltagarna kan ha kommit till skada och de skall ha även gett sitt 

godkännande till sitt deltagande. Där efter bör alla resultat redovisas som både 

stöder och inte stöder en hypotes, då det enligt Forsberg & Wengstöm (2016) är 

oetiskt att endast presentera artiklar som endast stöder forskarens egen åsikt.  Endast 

det material som framkom i artiklarna har granskats och inget har undanhållits eller 

ändrats i det resultat som framkom.  
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Resultat 

Litteraturstudiens resultat bygger på 16 artiklar, vilka samtliga belyser olika 

aspekter av self-efficacy’ roll och hur denna faktor påverkar patienter i deras 

hantering av sitt drogberoende. Litteraturöversiktens resultat, belyser även de 

situationer och beteenden som uppstår i den komplexa kontext som self-efficacy 

verkar i, utifrån sin roll. Huvudresultat i denna litteraturöversikt, är redovisat i tre 

teman enligt Friberg (2017), som beskriver de huvudsakliga faktaområdena som 

framkommit i resultatet och som berör self-efficacy, utifrån litteraturstudiens syfte. 

Dessa teman belyser aspekter av self-efficacy’s roll och hur denna faktor påverkar 

eller påverkas av sociala aspekter, socialt stöd, kognitiva resurser eller psykiskt 

mående och till de drogberoende patienternas rehabilitering och behandling. 

 

Self-efficacys roll vid socialt stöd och social kontext 

Det framgår i resultatet, ett tydligt samband mellan den sociala kontexten och 

upplevelsen av det sociala stödet, i kombination med graden av self-efficacy och 

den roll som denna faktor innehar för att uppnå en positiv utveckling och ett minskat 

droganvändande (Stevens, Jason, Ram & Light, 2015; Cummings, Gallop & 

Greenfield, 2010). Stevens et al. (2015) visar på att det fanns ett signifikant positivt 

samband mellan det generella sociala stödet och self-efficacy.  

 

Ett exempel på ett sådant socialt stöd, är enligt Stevens, Jason, Ram & Light (2015) 

tillhörigheten till en specifik grupp som Anonyma Alkoholister (AA) och hur detta 

inverkar på en patients förmåga att avhålla sig från droger. Känslan av tillhörighet 

var även viktig i deras hanterande av stress, en förmåga som förändrades i paritet 

med storleken på det sociala nätverket och detta gällde vid både ett mer specifikt 

eller generellt socialt stöd (Stevens et al., 2014). I en randomiserad studie av 

Cummings, Gallop & Greenfield (2010), visade resultatet hur den sociala kontexten 

kan vara viktigt, i en gruppbehandling exklusivt bara för kvinnor där self-efficacy’s 

roll förändrades trots låg grad. I denna studie framkom att de kvinnor som var i en 

grupp exklusivt för kvinnor och där det endast frågor adresserades för kvinnor, 

uppvisade en större minskning i användandet av droger sett till deras utgångsläge  
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vid ”baseline” och vid utfallet efter den avslutade gruppbehandlingen (Cummings 

et al., 2010). Det visades sig även att de kvinnor som samtidigt hade lägst self-

efficacy, uppvisade de bästa resultaten sett till minskat droganvändandet, i 

jämförelse med ”baseline” (Cummings et al. 2010). 

 

Som kontrast till detta tar Dastgerdi & Eslami, (2017) upp den negativa påverkan 

som den sociala kontexten kunde skapa, för tonåringar i Iran och då speciellt i 

relation till en låg self-efficacy. Den sociala kontexten var relaterarad till 

tonåringarnas kognition och beteenden, vilket visade att positiva förväntningar inför 

att använda droger, även formade positiva attityder till att använda dessa (Dastgerdi 

& Eslami, 2017). Detta visade sig extra tydligt i relationen till de personer som för 

tonåringarna var viktiga, som de egna familjemedlemmarna enligt Dastgerdi & 

Eslami (2017). Detta förklarade enligt Dastgerdi & Eslami, (2017), 53 % av 

variansen i tonåringarnas droganvändande.  

 

Self-efficacy’s roll till övriga kognitiva resurser och psykisk hälsa. 

Betydelsen av andra kognitiva resurser och i vilken grad dessa är utvecklade i 

relation till self-efficacys’ roll för påverkan, visade sig i resultatet som viktigt. Detta 

gäller även self-efficacys’ roll och betydelse i relation till psykisk hälsa, något som 

framgår tydligt i resultatet och då sett till patienternas hanterande av sitt 

drogberoende. Detta blir speciellt tydligt i relation till förekomsten av tidigare 

trauman. Self-efficany studerades av Lu, Wen, Deng & Tang (2017) och som visade 

sig vara tydligt positivt relaterad till ”self-consept”, tillsammans med motivationen 

till att avhålla sig från droger. Samtidigt fanns ingen association mellan enbart self-

efficacy och motivationen till att avhålla sig från droger (Lu, et al. 2017). ”Self-

consept” var där emot styrande i sin relation mellan self-efficacy och företeelsen av 

att tidigare varit utsatt för misshandel i barndomen, viket även gällde dess relation 

till motivationen, för att avhålla sig från droger (Lu, et al. 2017).   

                                                            

Det visade sig finnas ett klart samband mellan self-efficacy, interpersonella 

problem, psykosocial stress och drog användande (Hassel, Nordfjaern & Hagen,  
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2012). Dessa faktorer var signifikant associerade, men att sambandet mellan dessa 

faktorer var svårbestämt (Hassel et al. 2012). Klart är att self-efficacy inte var fullt 

så dominerande i sin roll, vilket kan ha att göra med att denna faktor inte alltid, är 

konstant över tid och vilket ställer höga kvav på hur detta mäts (Hassel et al., 2012).  

 

Relationen mellan self-efficacy och ”coping-skills” undersöktes angående dess 

betydelse för tonåringars droganvändning och det visade sig att det fanns en tydlig 

direkt positiv relation mellan dessa två faktorer, vilket uppgick till 77 % direkt 

positiv relation och 21 % positiv indirekt relation (Fathiandastgerdi, Eslami, 

Ghfranipour, Fazlollha, Mostavi & Ebrahimi, 2014). Av samma anledning 

undersöktes ”hope-agency” och self-efficacy i relation till depression och ångest, 

vilket visade på att self-efficacy kunde vara förknippat med mindre symptom på 

depression och ångest (May, Hunter, Ferrari, Noel, Nicole & Jason, 2015). 

Depression tillsammans med ångest var i detta, tydligt positivt relaterade till 

varandra och dessa associerade negativt till hur länge man stannade i en behandling 

och en anledning till detta kan enligt författarna vara, att flera av de som befinner 

sig i behandling för drogberoende, har samexisterande ångest och sinnesstämnings 

diagnoser (May et al., 2015). Men detta var bara något som gällde personer med ras 

enligt Kaukasien, då ras annars förutsa högre grad av symtom på depression och då 

för individer av icke Kaukasier (May et al. 2015).  

 

Samtidigt framkom det i resultatet, angående tonåringars uppfattningsförmåga om 

drogers skadeverkningar och self-efficacys’ roll av påverkan, relaterat till deras 

sociala förmåga, att det fanns ett tydligt samband mellan tonåringarnas 

uppfattningsförmåga om drogers skadeverkningar och self-efficacy (Zullig & 

Valois, 2016). Desto lägre uppfattningsförmåga om skaderisken, desto lägre visade 

sig self-efficacy vara (Zullig & Valois, 2016). I resultatet tas även upp mekanismer 

som precis som self-efficacy, är viktiga för att kunna göra övervägda val. Den 

kognitiva resursen self-regulation studerades i förhållande till patienters förmåga att 

avstå från droger och hur denna interagerar med self-efficacy i dess roll för påverkan 

och med eventuell överlappning mellan dessa två faktorer (Chavarria, Stevens, 

Jason, Leonard, Ferarri, 2012).   
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Både self-efficacy och self-regulation, indikera för en höjd troligheten till att avstå 

droger, men bara var och en för sig, enligt Chavarria et al. (2012).  Alla positiva 

förändringar som förknippades med dessa båda faktorer, visade att dessa till större 

delen, självständiga utan någon större överlappning (Chavarria et al. 2012). 

 

Även interaktionen studerades mellan self-efficacy och motivation, sett till 

patienternas grad av återhämtning i sitt drogberoende (Kelly & Greene, 2014). Detta 

gjordes genom att mäta antalet dagar i avhållsamhet från droger i procent (Kelly & 

Greene, 2014). Det noterades av Kelly & Greene (2014), att låg self-efficacy 

tillsammans med hög motivation till återhämtning, gav samma procent i antal dagar 

av återhämtning, som vid hög self-efficacy, något som visar att antalet dagar av 

avhållsamhet från droger i procent, var i högre grad beroende av motivationen för 

återhämtning, än av graden i self-efficacy. Ensiyeh, Miri, Eslami Harivandi & 

Dastjerdi, (2016) lyfte fram en rad olika faktorer som samverkar och kan förutsäga 

motivation i samband med val av och implementering av behandling för 

drogberoende. Enligt Ensiyeh et al. (2016), visade det sig att graden av self-efficacy, 

tillsammans med socialt stöd och förväntningarna av ett visst behandlingsutfall, 

kunde förutsäga graden av motivation, för patienter att ingå i en behandling.  

 

I resultatet framgår också variansen på self-efficacy i dess roll och dess ytterligheter, 

som kan skapa negativa konsekvenser för patienterna. Enligt Zhang, Feng, Geng, 

Owens & Xi, (2016) genomfördes djupintervjuer av patienter, där det framkom två 

olika ”varianter” av self-efficacy och som dessa benämnde som ”over-confidence” 

(orealistiskt självförtroende) och ”helplessness” (känsla av hjälplöshet). Patienter 

med ett orealistiskt självförtroende, visade sig underskatta sitt beroende och 

överskattade även sin självkontroll och de med uttryck för hjälplöshet, tenderade att 

överskatta sitt beroende och underskattade även sin egen självkontroll (Zhang et al. 

2016). 
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Self-efficacy’s roll i rehabilitering och behandling 

Self-efficacys’ roll och betydelse i patienternas rehabilitering och behandling,  

framstår i resultatet som viktig faktor, men relaterar samtidigt i högsta grad med 

andra faktorer som exempelvis graden av motivation, relationen till behandlare och 

tillsammans med patientens positiva förväntningar av behandlingens resultat (Kelly 

& Greene., 2014; Kuusisto, Knuuttila & Saarrnito, 2011). Det framgår även att 

högre self-efficacy tillsammans med högre förväntningar på behandlingens resultat 

vid ”baseline”, ger högre antal påvisade dagar av avhållsamhet från droger, högre 

grad av samförstånd med behandlaren och då i jämförelse med de patienter som 

hade lägre self-efficacy och lägre förväntningar på behandlingens resultat. (Kuusisto 

et al. 2011).  

 

Samtidigt framgår det i resultatet, betydelsen av tidiga interventioner för att skapa 

en förändring i patientens beteende mot att använda mindre droger visade sig både 

möjligt och viktigt (Berman Berman, Forsberg, Durbej, Källmen & Hermansson, 

2010). Användandet av MI som kortidsintervention och dess utfall studerades i en 

randomiserad studie, sett till förändringar i graden av förändringsbenägenheten hos 

drogberoende patienter (Berman et al., 2010). En av två grupper fick MI och ökade 

sin förändringsbenägenhet samtidigt som deras self-efficacy relaterat till att avstå  

droger, ökade i viss grad i samband med ”cravings” (Berman et al., 2010). Där i 

mot var self-efficacy stabilt i förhållande till ”baseline” för den grupp som inte fick 

MI och dessa förändrades inte heller i sin förändringsbenägenhet (Berman et al., 

2010).  

 

I resultatet framkom det en annan randomiserad studie och vars syfte var att utveckla 

en behandling för marijuana beroende och vars design skulle förstärka self-efficacy 

(Litt, Kadden & Petry, 2013). Genom olika kombinationer av interventioner som 

MET(motivation and commitment to behavior change), behandling för öka 

förandringsbenägenhet, CBT (KBT) och CM (contingency management eller 

färdighetsträning) med en inriktning på avhållsamhet, uppföljning med urinprover 

och hemläxor (Litt et al. 2013).  
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De flesta patienterna hade sparsamma framsteg under 14 månaders, men en 

undergrupp av patienter hade högre positiva resultat, viket var de som hade fått CM 

(contingency management) med inriktning på avhållsamhet och med uppföljning 

med urinprover, i kombination med KBT, men med MET exkluderat (Litt et al. 

2013).  

 

Resultat visade även att graden och omfattningen av ett droganvändande har 

betydelse i kombination med self-efficacy och då för vilka val en individ är beredd 

att göra i sitt droganvändande (Ramo, Prochaska & Meyers, 2010). Detta framkom 

runt tonåringars intentioner till att sluta röka och samtidigt sluta med alkohol eller 

andra droger (Ramo et al. 2010). Intentionen att sluta röka och att sluta med 

kriminella droger var större än att sluta med alkohol och där self-efficacy visade i 

sig självt vara signifikant relaterat till omfattningen av nikotinberoendet, men även 

att sluta med kriminella droger och att sluta röka, (Ramo et al. 2010). 

 

Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultatet  

Syftet med litteraturöversikten var att belysa self-efficacys’ roll och påverkan på 

drogberoende patienter. Resultatet visar att i kombinationen med andra kognitiva 

resurser, social kontext, socialt stöd, grad av samsjuklighet och tidigare trauman, 

drogberoendets omfattning, när en intervention eller behandling ges och hur länge 

patienten stannar kvar i denna har stor betydelse för vilken grad och i vilken roll 

self-efficacy har en påverkan. Det framgår att låg self-efficacy är en faktor, som ofta 

kan förutsäga olika svårigheter sett till hanterandet av ett drogberoende och som ofta 

i kombination med andra kognitiva faktorer, inverkar på patienternas förmåga att 

avhålla sig från droger. Resultat visade att motivation var en sådan faktor och är 

central tillsammans med self-efficacy, i dess roll av påverkan på de drogberoende 

patienterna. Det var speciellt tydligt i relationen till self-efficacy, utifrån att ingå i 

behandling och kvarstanna i denna.  
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En annan av dessa kognitiva resurser visades sig vara self-regulation och som precis 

som motivation, framstår som en viktig faktor i detta sammanhang. Enligt 

litteraturöversiktens resultat, så har inte self-regulation någon större direkt 

överlappande relation eller interaktion med self-efficacy, utan verkar till större delen 

självständigt till self-efficacy och då med en lika hög påverkansgrad på 

drogberoende patienterna. Self-Concept eller med andra ord en individs självbild, 

var i resultatet positivt relaterad till self-efficacy, men visade sig i högsta grad 

styrande och dominerande i relation till trauman i barndomen, self-efficacy och 

patienternas förmåga att avhålla sig från droger. Hope-agency, är en annan viktig 

kognitiv resurssett till en individs processande i att finna vägar till att nå sina mål i 

samverkan med self-efficacy, något som kan få positiva och symtomreducerande 

effekter vid samsjuklighet. 

 

Resultatdiskussion 

I ljuset av litteraturöversiktens resultat, är det viktigt att betrakta beroendet utifrån 

Ekeberghs’ (2016) syn på hälsa, där drogberoendet bör förstås utifrån ett existentiellt 

perspektiv och inte bara utifrån en biologisk dimension. De existentiella aspekterna 

framträder tydligt i litteraturöversiktens resultat, när man betraktar dess betydelse i 

den sociala kontexten och då tillsammans med self-efficacys’ roll för påverkan. I en 

studie av Stevens, Jason, Ram & Light, (2015) styrks detta, utifrån de upplevelser 

av stöd från specifika nätverk som framkommer hos de deltagande patienterna och 

hur detta stöd, tillsammans med self-efficacy inverkar positivt på deras 

drogberoende.  Enligt McCormak & McCance (2017) är det för sjuksköterskan 

centralt att i detta sammanhang skapa en bild om vad som händer runt en patient, 

dess sociala kontext och patientens sociala roll. Den sociala kontextens stöttande 

funktion, återkommer i litteraturöversiktens resultat, med fokus på kvinnors 

utsatthet utifrån deras drogberoende. Kvinnors utsatthet utifrån deras drogberoende, 

är i lika stor och är lika utsatta för olika sociala risksituationer och konsekvenser 

som är knutet till ett drogberoende som män, vilket kan innebär en existentiell svår 

situation enligt Cummings, Amanda, Gallop & Green (2010).  
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Svensk Sjuksköterskeförening (2017) framhåller i detta sammanhang betydelsen av 

en jämlik vård och hälsa, där ojämlikheter mellan män och kvinnor har en negativ 

inverkan på hälsan och påverkar främst flickor och kvinnor genom denna 

ojämlikhet. Cummings et al. (2010) styrker i sin studie, betydelsen av den stöttande 

sociala kontexten och när denna är gynnsam och öppnar upp för perspektiv som 

exklusivt berör frågor för en specifik grupp, i detta fall kvinnor. Intressant är det 

som Forsberg (2017 s 104) framhåller, att när vi uttrycker och delar våra tankar och 

känslor med någon, i en trygg samvaro, blir vi helade på köpet, vilket ger en bild av 

det sociala stödets betydelse. I detta sammanhang är vikten sjuksköterskans 

perspektiv på omvårdnaden tydlig, som skall vara riktad mot patientens 

grundläggande behov och upplevelser i det dagliga livet vilket inkluderar fysisk, 

psykosocial, andlig och kulturell dimension (Svensk Sjuksköterskeförening [SSF], 

2017). Det är väsentligt som Bandura (1994) framhåller, att genom det sociala stödet 

lära av andras erfarenheter, sätt att agera och se dess konsekvenser kan öka 

mottagligheten för att tillämpa dessa erfarenheter i sitt eget liv.  

 

För många kan tonåren i sig vara en period som kännetecknas av psykosocial 

turbulens, något som enligt Bandura, (1994) kan innebära en utveckling av en 

begynnande skörhet, sett till self-efficacys’ roll och att dessa tonåringar senare i 

vuxen ålder tar med sig denna skörhet senare i livet. Detta styrks av Dastgerdi & 

Eslami, (2017) och då speciellt när detta fenomen förekommer i en kombination 

med en låg grad av self-efficacy. McCormack & McCance (2017) lyfter fram i detta 

sammanhang, att det är av vikt som sjuksköterska att i utifrån den personcentrerade 

vården arbeta för och stötta patienten till att andra personer som är viktiga för 

patienten, finns med i vården och att arbeta med ett delat beslutsfattande. Viktigt är 

att i detta sammanföra patientens värderingar, erfarenheter och vad som är viktigt 

idag och i framtiden. Denna skörhet återkommer även i tonåringarnas 

uppfattningsförmåga om drogers skadeverkningar och där self-efficacy roll sett till 

deras sociala förmåga, något som styrks i Zullig & Valois (2016) studie. Om en 

individ inte får stöd i sin sociala kontext, kan detta tillsammans med en låg self-

efficacy enligt Bandura (1994), leda till att dessa individer riskerar att falla tillbaks 

i tvivel på sin egen förmåga.  
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I detta sammanhang kan det även vara ett värde att lyfta fram Hummelvolls’ (2005) 

beskrivning av olika sårbarhetsfaktorer och som framhåller genetiska, biologiska 

och psykosociala sårbarhetsfaktorer, där de psykosociala faktorerna för sårbarhet är 

social grupptillhörighet, svaga sociala nätverk, bristande vuxenkontakt och 

arbetslöshet. Enligt McCormack & McCance (2017) är det viktigt i detta 

sammanhang, att se det unika hos en individ och att ge respons på ”antydningar” 

genom igenkännande av vad som är och varit viktigt i patientens liv och som kan 

maximera patientens coping-resurser. Enligt Bandura (1977) är det genom en 

individs coping-förmåga som dennes personliga resurser kan förenas. 

Fathiandastgerdi, Eslami, Ghofranipour, Mostafavi & Ebrahimi (2016) styrker detta 

genom att visa på korrelationen mellan faktorerna self-efficacy och en individs 

coping-resurser. Att som patient hantera val som är svåra och utmanande, utifrån 

graden och vilken roll som self-efficacy får och tillsammans med patienternas 

coping-resurser, är något som kräver mycket av en individs förmåga för att uppnå 

ett effektivt kognitivt processande av information (Bandura, 1994).  

 

Att samtidigt understödja dessa processer mot en varaktig förändring och mot ökad 

hälsa, kan kräva någon form av intervention eller behandling där det är av största 

vikt att patienten har en vilja att ta emot och kvarstanna i en denna. Samtidigt kan 

detta vara en väg för att stärka den sociala övertygelsen för en individ och därmed 

skapa en positiv förstärkning, för vad denne upplever sig klarar av (Bandura, 1994). 

Ett sätt att hantera dessa utmaningar som detta kan innebära, är att beakta relationens 

betydelse mellan behandlare och patient, något som styrks av Kuusisto, Knuuttila & 

Saarnio (2011). Betydelsen av en positiv förväntan och upplevelse av en behandling, 

tillsammans med en upplevd bra relation mellan patienten och behandlare, blir 

tydligt (Kuusisto et al. 2011). I detta lyfter Svensk Sjuksköterskeförening [SSF], 

(2016) fram mötet mellan patient och vårdare, där det ges ett tillfälle till att 

verkligheten kan delas i ett partnerskap och ömsesidig öppenhet. Detta sammanhang 

styrks även av Litt, Kadden & Petry, (2012) och där self-efficacy kan stärkas i sin 

roll och påverkan genom behandlingsinsatser. Patientberättelsen blir här åter central 

och en förutsättning för den personcentrerade vården, som bör planeras gemensamt 
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utifrån patientens egen berättelse om sitt tillstånd och professionernas bedömning 

(Svensk Sjuksköterskeförening [SSF], 2017). För att stötta patienten i denna 

positiva förändring, är det viktigt att i ett bemötande lyfta fram värdet av att 

igenkänna det unika hos varje individ och att se vad som varit viktigt i deras liv är 

av största vikt (McCormak & McCance, 2017). Detta skapas ofta i en terapeutisk 

relation som innefattar både en accepterande hållning och ett empatiskt 

förhållningssätt till patientens nuvarande begränsningar och som är inriktat på ett 

vårdresultat där personens behov och perspektiv på livet är i centrum.  

 

Att i detta sammanhang ta det första steget till en förändring som en behandling, kan 

vara en tidig intervention. Korta interventioner som MI (motiverande samtal), kan 

skapa förändringsprocesser där människor annars vanligtvis skulle undvika 

aktiviteter eller situationer som överskrider deras tidigare upplevelse av sin förmåga 

och som kan bli en faktor som förändrar val och riktning i den personliga 

utvecklingen (Berman et al., 2010; Bandura, 1994). Sjuksköterskan har i detta 

sammanhang ett ansvar att använda de metoder som gör störst nytta för patienten 

med hänsyn till vårdens unika kontext (Svensk Sjuksköterskeförening [SSF], 2017). 

Detta kväver enligt Svensk Sjuksköterskeförening, (2016), att sjuksköterskan håller 

sig uppdaterad med den aktuella kunskapsutvecklingen inom sitt yrkesområde, för 

att denna kunskap skall komma till sin rätt.  

 

Det komplexa samspelet som framkom mellan self-efficacy och andra kognitiva 

faktorer i litteraturöversiktens resultat, visade på komplexiteten i self-efficacys’ roll 

och att denna faktor inte alltid utgör den styrande i påverkan på de drogberoende 

patienterna. Detta styrks av (Kelly & Green, 2014; Ensliyeh, Mohammad, Eslami, 

Harivandi & Dastjerdi, 2016) i self-efficacys’ relation till motivation och andra 

faktorer, som i samverkan kan förutsäga graden av motivation. Sett till 

sjuksköterskans arbete utifrån det personcentrerade förhållningsättet, så framhåller 

Forsberg (2017) att partnerskapet mellan patienten och de professionella vården, kan 

öppna upp för en ökad motivation till behandling och vård. Men motivation visades 

sig kunna påverkas i sig, något som Ramo, Danielle, Prodchaska, Judith, Meyer & 
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Mark (2010) styrkte och då sett till omfattningen av ett droganvändande. I detta 

sammanhang framhåller Banduras (1994) att self-efficacy understöder motivation 

på flera sätt. Dels genom att bestämma målen som människor sätter upp, hur mycket 

kraft de lägger på för att uppnå dessa, hur länge de klarar av något trots olika 

svårigheter, samt hur bra deras förmåga är att anpassa sig till eventuella uppkomna 

misslyckanden. Andra kognitiva resurser visade sin betydelse i litteraturöversiktens 

resultat, sett till dess påverkan på drogberoende patienter och då self-consept och 

self-regulation.   

 

Self-concept är med andra ord vår självbild enligt Bandura (1997) och dess betydelse 

blir tydlig hos patienter som bar på ett trauman och som hade sin grund i misshandel 

under barndomen (Lu, Wen, Deng & Tang, 2017). Det är intressant i sammanhanget 

att som Bandura (1997) framhåller, att self-consept reflekterar ofta olika individers 

tilltro till sin egen förmåga. Hummelvoll (2005) lyfter även fram, att självbild är 

liktydigt med den personliga identiteten och att detta är en syntes av alla aspekter 

som är organiserat i det hela självet. Allt vi gör harmoniserar dock inte med denna 

självbild som vi fått genom tidigare spegling. Då våra tolkningar begränsas av 

tidigare upplevelser och erfarenheter, tenderar tolkningarna att passa med den 

självbild vi redan har sedan tidigare (Hummelvoll, 2005). Bandura (1982) 

framhåller self-regulation, som ett verktyg för hur patienter värderar sin förmåga 

och kan påverka drogberoende patienter positivt i lika hög grad som self-efficacy, 

något som styrks av Chavarria, Stevens, Jason & Ferrari (2012). I detta sammanhang 

är det viktigt att som McCormak & McCance (2017)  framhåller, att se och 

visapatienten på dennes resurser och vad den har tidigare åstadkommit positivt 

tidigare, men då även på framtidens möjligheter i ljuset av gårdagen för att stötta 

patienterna mot en agenda av positiv förändring.  

 

Samsjuklighet framgår i litteraturöversiktens resultat, som en viktig faktor för de 

förutsättningar som self-efficacy har i sin roll av påverkan. Desto starkare self-

efficacy visade sig vara tillsammans med hope-agency, desto färre symptom på 

depression och ångest uppstår enligt May, Hunter, Ferrari, Noel & Jason (2015). 
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Samma fenomen uppkom vid self-efficacy och förekomsten av interpersonella 

problem, psykosocial stress och i kombination med drog användande (Hassel, 

Nordfjaern & Hagen, 2012). Enligt Bandura (1994) innebär ofta individers upplevda 

tillkortakommanden i sin self-efficacy, att depressions och ångest benägenheten 

ökar och framhåller samtidigt att enskilda individers upplevda tillkortakommanden 

i sin self-efficay och då i relation till förmågan att kontrollera skeenden, kan skapa 

eller förstärka depressions och ångestbenägenhet. Sett till samsjuklighetens karaktär 

och uttryck, framhåller McCormak & McCance (2017) att det är viktigt att ge en 

vård som uppmärksammar hela människan och en integrering av psykisk, 

psykiatrisk, sociokulturell, utvecklings och spirituell dimension hos alla människor, 

kort sagt en en holistisk vård. I sjuksköterskans arbete, menar Ekebergh (2016), att 

denna kunskap är viktig för att förstå grunden till patientens lidande och för att stärka 

sin kompetens och kapacitet för att möta lidande, men samtidigt förbli närvarande. 

Det är viktigt på vilket sätt sjuksköterskan lyckas stödja patienten till att uppnå en 

bättre livskvalité och hälsa enligt Svensk Sjuksköterskeförening [SSF], (2016).  

 

Detta är speciellt viktigt vid de olika varianser på self-efficacy som förekommer 

utifrån litteraturöversiktens resultat och som framhålls av Zhang, Feng, Geng, 

Owens & Xi (2016), där detta innebar dels en orealistisk förstoring av sin egen 

förmåga och därmed även self-efficacys’ roll. Den andra variansen innebar det 

motsatta, med ett kraftigt undervärderande av den egna förmågan. Bandura (1994) 

framhåller att de som på ett orealistiskt sätt förstorar sin förmåga, uppnår oftast bara 

ett otillfredsställande resultat och besvikelser genom olika misslyckanden. Ett sätt 

för sjuksköterskans att stötta dessa patienter är att inneha kunskapen om patienten 

tillstånd och behov (Hummelvoll, 2005). I detta sammanhang är sjuksköterske- 

diagnosen viktig och som baseras på en datainsamling där patientens uppfattning av 

sitt problem, olika orsakssammanhang och tillsammans med patientens personliga 

resurser. När patienten inte själv ser sammanhangen mellan utlösande orsaker och 

sina problem, måste sjuksköterskan dela med sig av sin kunskap till patienten och 

göra detta så att patienten är i stånd till att förstå. 
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Metoddiskussion 

Genom den valda metoden litteraturöversikt skapades en kunskapsöversikt enligt 

angivet syfte och efter att sökta artiklar sammanställts till ett resultat som diskuterats 

mot en teoretisk referensram, skapades en kunskapsöversikt över den senaste 

forskningen inom valt område vilket även var det önskvärda och får ses som en 

styrka med denna litteraturöversikt. Artikelsökningarna som gjordes utifrån syftet, 

gav artiklar som var med både kvantitativ och kvalitativ ansats. Dessa gav ett 

utförligt underlag angående self-efficacys’ roll och dess påverkan till 

litteraturöversiktens resultat, något som även det får betraktas som en styrka. 

Forsberg & Wengström (2016) framhåller i sammanhanget, att det visat sig 

nödvändigt att även ta med kvalitativa studier.  

 

En annan styrka är att 10 stycken av de 16 artiklarna, håller hög kvalitet och de 

resterande hade en kvalitet enligt medel. Denna styrka är även det något som 

framhålls av Forsberg & Wengström (2016). De artiklar som ingår i 

litteraturstudiens resultat är från Sverige, USA, Finland, Iran, Norge, och Kina. 

Artiklarna sträcker sig därmed över flera länder med olika kulturella, sociala och 

etniska skillnader och innefattade både män och kvinnor. Dessa var utförda på olika 

vårdinrättningar och institutioner.  Detta ger litteraturöversikten en bredd och djup, 

sett till geografisk, kulturell och genuskontext, något som får betraktas som en styrka 

i litteraturöversiktens resultat och talar för dess överförbarhet och trovärdighet, 

enligt Polit & Beck (2017) som framhåller betydelsen av att det i en kvalitativ 

forskning finns en överförbarhet till andra situationer och grupper, men även en 

tilltro till data och analys.  

 

Femton av dessa studier är med kvantitativ ansats, som baserade sin datainsamling 

huvudsakligen på skattningsformulär, frågeformulär eller statistiska modeller, vars 

variabler berörde användandet av droger, self-efficacy i relation till andra kognitiva 

resurser eller andra aspekter, som kan vara av betydelse i förhållandet till self-

efficacys roll och påverkan vid drogberoende. Tre stycken av artiklarna var 

randomiserade, något som Friberg (2017) tillskriver den starkaste beviskraften och 

som får anses tillföra ytterligare styrka till litteraturöversiktens resultat.  
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Resultatets enda kvalitativa studie utfördes med djupintervjuer, som kodades efter 

transkribering. Detta gör att resultatet i litteraturöversikten, har en bredd och djup 

sett till litteraturöversiktens resultatdata. Sökningarna, kvalitetsgranskningen och 

resultatet har beskrivits tydligt och korrekt i för ändamålet avsedda tabeller och där 

endast sökningar som bidragit till resultatet redovisats, även om dessa endast gav 

dubbletter. Resultaten har noggrant och korrekt redovisats, var efter det diskuterades 

utifrån en för materialet adekvat kontext och teoretisk referensram. Allt detta är 

något som bidrar till litteraturöversiktens styrkor och bidrar till både dess giltighet 

och en trovärdighet. Detta är något som även styrks av Polit & Beck (2017).  

 

Syftet visade sig dock begränsa antalet artiklar med kvalitativ ansats. För att få fler 

träffar på kvalitativa artiklar, hade detta krävts en förändring av syftet, med risk för 

att då missa information från artiklar med kvantitativ ansats, som hade varit viktigt 

för litteraturöversiktens nuvarande resultat. En testssökning gjordes som bekräftar 

detta antagande. Detta kan innebära att dimensioner av information rörande self-

efficacy kan saknas, vilket är en osäkerhetsfaktor sett till litteraturöversiktens 

resultat, karaktär och innehåll. När detta kan förmodas påverka resultatet, bör detta 

ses som en metodisk svaghet och som kan påverka litteraturöversiktens negativt, sett 

till dess trovärdighet (Polit & Beck, 2017). 

 

De flesta av dessa artiklar genererades via CINHAL, vilket berodde på att PubMed 

gav färre träffar som stämde med syftet. Något som enligt Friberg (2017) kan bero 

på att denna databas huvudsakligen har artiklar av medicinsk karaktär, även om 

omvårdnadsvetenskapliga artiklar förekommer. Samtidigt gav de få artiklarna som 

genererades via PubMed, ett nyanserat och viktigt bidrag till resultatets 

faktaunderlag enligt litteraturöversiktens syfte och bidrog med styrka åt resultatet.  

Samtidigt bygger denna litteraturöversikt bygger på vetenskapliga artiklar skrivna 

på engelska. Då författaren inte har engelska som modersmål, kan misstolkningar 

ha uppstått vid läsning av artiklarna och detta får ses som en svaghet. I 

artikelsökning kan artiklar ha valts bort på grund av liknande missuppfattningar av 

texten. Detta får också ses som en osäkerhetsfaktor och en svaghet, som kan ha 

påverkat resultatet utifrån dess giltighet (Polit & Beck, 2017).  
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Trots litteraturöversiktens eventuella metodiska svagheter till följd av att syftet gav 

till antalet få kvalitativa artiklar och dess begränsningar på grund av översättning av 

engelsk språkliga artiklar, så äger litteraturöversikten metodiska styrkor och gör att 

litteraturöversikten äger giltighet, enlig Polit & Beck (2017).  Litteraturöversiktens 

teoretiska referensram sätter resultatet i en adekvat omvårdnadskontext och 

förtydligar sjuksköterskans roll och ansvar, något som ger den en trovärdighet och 

överförbarhet, något som styrks av Polit & Beck (2017). Litteraturöversikten ger 

dessutom ett underlag för vidare kliniska implikationer och där det även belyses 

områden för vidare forskning.  

 

Etikdiskussion 

Enligt Polit & Beck (2017) måste forskare hantera etiska dilemman i arbetet med en 

studie och för att få vägledning i detta har koder skapats för att uppnå ett gott etiskt 

förhållningssätt i sin forskning. Av den anledningen krävs det att förhålla sig etiskt 

även vid litteraturstudier och då inte bara inom enkät- och intervjustudier. Där av är 

det ett krav att ett etiskt förhållningssätt finns med genom hela denna 

litteraturöversikt (Kristensson, 2017).  

                                                              

Klinisk betydelse för samhället                                                            

                                                             

I litteraturöversiktens resultat framgår betydelsen av en god relation mellan patient 

och vård. Detta för att så skapa en positiv förväntan, stärka och stötta patienten, ge 

hopp och verktyg tillsammans med en agenda till förändring som kan leda till högre 

motivation och self-efficacy. Att som McCormak & McCance (2015) framhåller, se 

och visa patienten på dennes resurser och vad denne har tidigare åstadkommit 

positivt, men även på framtidens möjligheter i ljuset av gårdagen, är viktigt. Vården 

bör i ännu högre grad än idag poängtera betydelsen av ett delat beslutsfattande, där 

patienten själv involveras och då tillsammans med de personer som är viktiga för 

denne. Detta för att konsolidera värderingar, erfarenheter och vad som är viktigt idag 

och i framtiden. Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2017) skall den legitimerade 

sjuksköterskan ansvara självständigt för kliniska beslut som  
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erbjuder människor ökade möjligheter att förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa, 

hantera hälsoproblem, sjukdom eller funktionsnedsättning och uppnå bästa möjliga 

välbefinnande och livskvalitet fram till döden. Detta innebär att sjuksköterskan har 

ett stort ansvar i att agera i enlighet med den personcentrerade vården för att så 

fullfölja sitt ansvar och använda de metoder som gör störst nytta för patienten, med 

hänsyn till vårdens unika kontext (Svensk Sjuksköterskeförening [SSF], 2017). Den 

personcentrerade vården har fått ett större genomslag i den psykiatriska vården de 

senaste åren och en fortsatt implementering inom beroendevården och inom 

psykiatrin i sin helhet, skulle kunna innebära större och bättre möjligheter för vården 

att med ett etiskt förhållningssätt, möta och hjälpa drogberoende patienter i deras 

komplexa vårdbehov.  

 

I ljuset av litteraturöversiktens resultat, framgår även nödvändigheten av att i det 

kliniska arbetet, implementera vidare interventioner och behandlingsmetoder. 

Exempel på detta är att öka patienternas förändringsbenägenhet genom 

interventioner, KBT (kognitiv beteendeterapi), färdighetsträning med fokus på att 

förhindra återfall och att arbeta motivationshöjande genom kontinuerlig medicinsk 

uppföljning genom provtagningar, av patienternas faktiska intag av droger (Berman, 

Forsberg, Durbeej, Kälmen & Hermansson, 2010; Litt, Kadden & Petry, 2012). 

Detta bör förmedlas med en anda av den personcentrerade vårdens förhållningssätt, 

för att de kliniskt skall komma patienterna till del på bästa vis och att sjuksköterskan 

på ett adekvat sätt, skall kunna stötta patienter i deras önskan att bli drogfria. Den 

kunskap som litteraturöversikten har gett genom dess resultat och teoretiska 

referensram, bör öka medvetenheten om self-efficacys’ roll och påverkan och hur 

denna kunskap genom ett personcenterat förhållningsätt, kan vara ett verktyg till att 

stötta patienterna i deras drogberoende och hjälpa dessa att öka sina förutsättningar 

till att stärka sin egen förmåga. 

                                                           

Slutsats  

Litteraturöversiktens syfte var att beskriva hur self-efficacy påverkar patienter med 

drogberoende. Litteraturöversikten visar att self-efficacy är ett centralt begrepp för 
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att förstå och hjälpa den drogberoende patienten, att hantera sin sjukdom och hur 

denne kan avhålla sig från droger. Det framstår även tydligt i litteraturöversikten, 

att self-efficacy är en positiv resurs som går att förstärka och att self-efficacy utgör 

en viktig faktor för positiv påverkan på de drogberoende patienterna till att avhålla 

sig från droger och därmed minska risken för återfall. Samtidigt framgår det lika  

tydligt i litteraturöversikten, att andra faktorers betydelse för påverkan på de 

drogberoende patienterna. 

 

Dessa kan vara både styrande i sitt förhållande till self-efficacy eller förhåller sig till 

större delen självständiga till self-efficacy. Utifrån denna litteraturöversikt kan man 

dra slutsatsen att precis som ett drogberoende omfattar alla aspekter i patientens liv 

och som inbegriper social kontext, social roll, relationer till familj och vänner, 

relationen till sin behandling och behandlare, tillsammans med de val patienten gör 

för att främja sin hälsa. Self-efficacy påverkar patienten både direkt och indirekt, 

negativt eller positivt, allt beroende på kontext, grad och den roll som self-efficacy 

tilldelas för påverkan. Self-efficacy är alltid i något avseende i relation till patientens 

hanterande av sitt drogberoende, oavsett roll och grad av påverkan. I detta 

sammanhang framgår ett stort behov av en vård, som till sin värdegrund och struktur 

ser patienten som en holistisk helhet. 

  

Förslag till vidare forskning 

Patientgruppen med drogberoende är en växande grupp, varför författaren anser att 

ämnet där av är betydelsefullt och att mer forskning inom området behövs. Där av 

hade det varit intressant att genomföra ytterligare studier ur ett tydligare 

patientperspektiv, för att så lyfta fram patientens egna upplevelser av de fenomen 

som är knutna till self-efficacy och hur dessa påverkar patienternas drogberoende. 

Det finns även ett behov av vidare forskning runt omvårdnaden för denna 

patientgrupp, med ett focus på self-efficacy. Till följd av att ett beroende av droger 

leder till en rad olika följdsjukdomar, vilket gör att patienterna blir involverade i 

vårdkedjans alla kategorier. Sett till litteraturöversiktens enskilda resultat, vore det 

intressant att vidare undersöka self-efficacys’ upprätthållande över tid, sett till dess 
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effekt och kvalité för drogberoende patienter. Speciellt då i ett sammanhang med 

tidiga interventioner, som visat sig ha effekt på förändringsbenägenheten hos 

drogberoende patienter. Detta vore även intressant att undersöka betydelsen av self-

efficacy, sett till oönskat behandlingsresultat och då i relation till patienternas 

förväntningar och återfall. Detta skulle hjälpa till att förstå mer om hur behandlingen 

påverkar self-efficacy vid ett eventuellt negativt behandlingsresultat där patienten 

återfaller i sitt beroende. 
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Bilaga 1, GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 
Kvalitativa studier 
 

 
Fråga 

Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens 

syfte? 

  

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 

  

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras 

av studieresultatet? 

  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

 
Maxpoäng: 25 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008) 
 

 



 

 

 

Bilaga 2,GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 

Kvantitativa studier 

 
Fråga 

Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens 

syfte? 

  

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och 

analyserats? 

  

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras 

av studieresultatet? 

  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   
Maxpoäng:      29 

Erhållen poäng:  ?  

Kvalitet:  låg medel hög 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & 

Wengström (2008). 



 

 

 

Bilaga 3. Sammanställning av artiklar (n=16) som ligger till grund för resultatet 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitet

sgrad 

Ensiyeh,Norozi

Mohammad 
Reza, M., 

Eslami Ahmad, 

A., 
Harivandi Ali, 

R.. 

Dastjerdi, 
Reza,A. 

 

2016 
 

Iran 

Predictors of 

motivation for 
substance 

abuse 

treatment in 
sample of 

Iranian 

addicts. 

Att undersöka 

variabler som 
förutsäger 

motivationen till 

behandling, hos 
patienter med 

drogmissbruk på 

korttids 
behandlingshem. 

Kvantitativ 

 
Variabler för 

motivation skattades 

med hjälp av 
skattningsskalor(CMR, 

MSPSS, DASES) och 

patienterna intervjuades 
utifrån en av forskarna 

skapad frågeformulär. 

Historia av år i 
missbruk och typer av 

missbrukade droger 

vägdes in. 

n=317 patienter  Det upplevda sociala 

stödet, self-efficacy 

(relaterat till 
undvikande av droger) 

och förväntningen med 

att lyckas att slut med 
droger, framstod som 

viktiga delar för att 

förutsäga grad av 
motivation.  

 

Demografiska och 
liknande variabler för 

drog användande, 

framstod inte som lika 
viktiga. 

Hög, 

100 % 

Berman, Anne, 

H., 
Forsberg, L., 

Durbej, N., 

Källmen, H., 
Hermansson, 

U. 
 

2008 

 
Sverige 

Single-

Session 
Motivational 

Interviewing 

for Drug 
Deotoxificatio

n Inpatients: 
Effects in 

Self-.Efficacy, 

Stages of 
Change and 

Substance 

Use. 

Att erbjuda en MI 

session till patienter 
inlagda på avdelning 

för avgiftning, för att 

där efter följa upp 
förändringar i intag av 

mängd alkohol, Self-
efficacy för att avstå 

alkohol och beteende-

förändringar. 

Kvantitativ, 

Randomiserad 
  

En grupp fick 1st MI-

session och en grupp 
fick behandling som 

vanligt, varefter utfallen 
de olika grupperna 

gemfördes. Patienterna 

självskattades med 
AUDIT, DUDIT, 

DUDIT-E, 

SOCRATES, URICA, 
DASE(skala för self-

efficacy vid drog och 

alkohol missbruk) och 
AASE(skala för self-

efficacy vid alkohol 

missbruk). 

n=87 patienter Deltagare som fick MI;  

 
Self-efficacy (relaterat 

till droguppehåll) och 

till ”cravings”. MI-
gruppen visade högre 

grad av förändrings 
benägenhet. 

 

Deltagare som fick 
vanlig behandling 

visade self-efficay som 

var stabilt i förhållande 
till ”baseline”. Dessa 

förändrades inte 

nämnvärt i graden av 
förändrings-

benägenhet, i 

förhållande till 
”baseline”. 

Hög,  

96 % 

Ramo, 

Danielle, E,. 
Prochaska, 

Judith, J,. 

Myers, Mark, 

G. 

 

2010 
 

USA 

Intensions to 

quit smoking 
among youth 

in substance 

abuse 

treatment. 

Att undersöka tobaks 

användande, röknings- 
relaterad self-efficacy, 

drog användande och 

intentioner att sluta 

använda alkohol och 

kriminella droger som 

korrelerar till 
intentionerna att sluta 

röka hos tonåringar 

som är i 

drogbehandling. 

Kvantitativ 

 
Patienterna skattades 

med mFTQ i 

modifierad form, 

Personal Involvment 

Screen(PIS), 

frågeformulär för 
rökande 

tonåringar(TSQ) och 

CDDR. 

n=178 patienter  

( 56 % män) 
Tonåringarnas 

intentioner att sluta 
röka och dricka 

alkohol, var lägre än 

intentionen att sluta 

använda droger. 

 

Omfattningen av 
nikotinberoende och 

self-efficacy (relaterat 

till rökning), samt 
intentionen att sluta 

med droger, påverkade 

intentionen att sluta 
röka.  

 

Kognitiva variabler 
som self-efficacy, 

visade sig signifikant 
associerade till att sluta 
röka och att använda 

kriminella droger, men 

inte att minska alkohol. 

Hög 

96 % 

 



 

 

 

 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare

  

Resultat  Kvalite

tsgrad 

       

Chavarria, 

Jesus,. 
Stevens, 

Edward, B,. 

Jason, 
Leonard, A,. 

Ferarri, Joseph, 

R,. 
 

2012 

 
USA 

The effects of 

self-regulation 
and self-

efficacy on 

substance use 
abstinence. 

Undersöka relationen 

mellan förändringar i 
”self-regulation” och 

”self-efficacy” och hur 

dessa kan förutsäga 
uppehåll i drog 

användande. 

Kvantitativ 

 
Intervjuer som gjordes 5 ggr, 

där deltagarna skattades med 

SCS(skala för self-regulation), 
AASE(skala för self-efficacy 

vid alkohol missbruk), DASE 

(skala för self-efficacy vid 
drog och alkohol missbruk) 

och ASI(index för omfattning 

av beroende). 

n=75 

patienter 
(47 kvinnor 

och 28 

män). 

Self-regulation och Self-

efficacy, gav var för sig, 
värden som kan tyda på 

ökad trolighet att sluta med 

droger.   
 

Samtidigt visade det sig att 

dessa var till större delen 
självständiga, med liten 

interaktion. 

 

Hög 

93 % 

May, Emily, 

M,. 

Hunter, 

Bronwyn, A,. 
Ferrari, 

Joseph,. 

Noel, Nicole,. 
Jason, 

Leonard, A,. 

 
2015 

 

USA 

Hope and 

Abstinence 

self-efficacy: 

positive 
predictors of 

negative 

affect in 
substance 

abuse 

recovery. 

Undersöka hopp och 

self-efficacy, speciellt 

self-efficacy vid 

uppehåll som markör 
för negativa känslor 

(depression och 

ångest) i en långtids 
grupp av män och 

kvinnor i 

rehabilitering för drog 
missbruk som levde i 

nyktra hem. Rasens 

roll till hopp och self-
efficacy undersöktes 

även. 

Kvantitativ 

 

Data insamlades med 

självskattningsskalor; 
ASI(Addiction severity Indes-

Lite), Adult Dispositional 

Hope Scale, AASE(Alcohol 
Absinence Self-Efficacy Scale, 

DASE(Drug Absinence Self-

Efficacy Scale, GAINS-
QS(Global Appraisal of 

Individual Needs-Quick 

Screen). 
För övrigt togs hänsyn till 

ålder,kön, ras och hur länge 

man bott i Oxford House. 

n= 507 

patienter 

(346 män 

och 151 
kvinnor). 

Depression och ångest var 

negativt associerat med, 

 

 
A.Hur länge man stannade 

i behandling, ålder, ras, 

self-efficacy och förmåga. 
Depression och ångest var 

även positivt relaterade till 

varandra.  
 

B. Högre self-efficacy 

visade sig kunna antas vara 
för-knippat med färre 

symptom på ångest och 

depression. Men detta 
gällde bara individer av ras 

enligt Kaukasiens. 

 

 Hög 

93 % 

 



 

 

 

 

Författare   
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Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitet

sgrad 

Fathiandastger
di, Zohreh,. 

Eslami, 

Ahmad, A,. 
Ghfranipour, 

Fazlollha,. 

Mostavi, 
Firoozeh,. 

Ebrahimi, Ali, 

A,. 
 

2014 

 

Iran 

The 
relationship 

between self-

efficacy, 
coping skill 

and substance 

use in 
adloescent: 

based on 

structural 
equation 

modeling. 

Att testa på vilket sätt, 
interpersonella 

problem och 

psykologisk stress är 
associerat med 

användandet av droger  

och om dessa faktorer 
är de samma som är 

föremål för 

förändring, i 
behandlingen av 

patienter med drog-

beroende. 

Kvantitativ 
 

Ett frågeformulär 

användes med 
validerade instrument, 

som skattade kriminellt 

drogbruk(DAST-20), 
alkohol 

konsumtion(AUDIT), 

psykologisk 
stress(SCL-90-R), 

Interpersonella 

problem(CIP) och self-
efficacy(GSE, General 

Perceived Self-Efficacy 

Scale). 

n=346 patienter 
( 67,3% män) 

Self-efficacy, 
Interpersonella problem 

och psykologisk stress 

visades sig ha 
signifikant association 

med drog användande. 

Hög 
89 % 

Kuusisto, 

Katja, PhD,. 

Knuuttila, 
Vesa,. 

Saarrnito, 

Pekka,. 
 

Finland 

 
2011 

 

Clients Self-

efficacy and 

Outcome 
Expectations: 

in Outpatient 

Subsatance 
Abuse 

Treatment. 

Att klargöra self-

efficacy till sin natur 

och dess roll i att 
förutsäga 

komplexiteten i 

beroende- 
rehabilliteringen, men 

även hur graden av 

self-efficacy 
förutsäger en persons 

motivation att 

genomföra 
behandlingen. 

Kvantitativ 

 

För att klargöra 
associationen mellan 

motivation, self-

efficacy, och antal 
procent dagar av 

avhållsamhet, användes 

data från skattning av 
CSS (commitment to 

sobriety), fråge-

formulär rörande self-
efficacy och Form-

90(intervju formulär 

ang alkohol och annan 
drog användande). 

Övriga demografiska 
data samlades in som 

kön, ålder o.s.v. 

 

n=302 patienter var 

av 74 % män. 

Self-efficacys påverkan 

på antal procent av 

dagar i avhållsamhet, 
var beroende av graden 

motivation. 

Hög self-efficacy och 
motivation påverkade 

antal dagar 

avhållsamhet i procent 
positivt. 

Samtidigt gav låg self-

efficacy, men med hög 
motivation, samma 

effekt på antal dagar i 

procent ang 
avhållsamhet, som vid 

hög self-efficacy. 

Hög 

89 % 

Hassel,Anette,. 
Nordfjaern,Tro

nd, Hagen, 

Roger,. 
 

Norge 

 
2012 

Psychological 
and 

interpersonal 

distress 
among 

patients with 

substance use 
disorders: Are 

these factors 

associated 
with 

continued 

drug use and 
do they 

change during 

treatment. 

Att klargöra möjliga 
in-fluenser av social 

påverkan som rör 

jämlikars, föräldrars 
och syskons drog- 

användande i 

utvecklingen av 
kognitiva faktorer, hos 

drogberoende Iranska 

ton-åringar, men även 
då sett till hur detta 

på-verkar förväntat. 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 

 

För datainsamling 
användes; 

1. Skala för Self -

efficacy att avstås  
2. Förväntat resultat, 

skattades via 

frågeformulär 
3. Social influence via 

en skattnings-skala 4 

En skala för skattning 
av droganvändande. 

n=720 patienter. Positiv förväntan, i 
kontrast till negativa, 

formar positiva 

attityder ang 
droganvändande. Detta 

fenomen tillsammans 

med låg self-efficacy, 
som relaterar till 

avhållsamhet från att 

använda droger, leder 
troligare till drog 

användande.  

 
Detta kan förklara 53 

% av variansen hos 

tonåringar ang deras 

droganvändande. 

Hög 
86 % 

 



 

 

 

 

Författare   
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Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitet

sgrad 

Kelly, John, F,. 
Greene, M,. 

 

USA 
 

2014 

Where there´s 
will there´s a 

way:  

A longitudinal 
investigation 

of the 

interplay 
between 

Recovery 

Motivation 
and Self-

efficacy in 

predicting 

Treatment 

Outcome. 

Att klargöra self-
efficacy till sin 

natur och dess roll 

i att förutsäga 
komplexiteten i 

beroende- 

rehabilliteringen, 
men även hur 

graden av self-

efficacy förutsäger 
en persons 

motivation att 

genomföra 

behandlingen. 

Kvantitativ 
 

För att klargöra 

associationen mellan 
motivation, self-efficacy, 

och antal procent dagar av 

avhållsamhet, användes 
data från skattning av CSS 

(commitment to sobriety), 

fråge-formulär rörande 
self-efficacy och Form-

90(intervju formulär ang 

alkohol och annan drog 

användande). Övriga 

demografiska data 

samlades in som kön, ålder 
o.s.v. 

n=302 patienter var 
av 74 % män 

Self-efficacys påverkan 
på antal procent av 

dagar i avhållsamhet, 

var beroende av graden 
motivation. 

Hög self-efficacy och 

motivation påverkade 
antal dagar 

avhållsamhet i procent 

positivt. 
Samtidigt gav låg self-

efficacy, men med hög 

motivation, samma 

effekt på antal dagar i 

procent ang 

avhållsamhet, som vid 
hög self-efficacy. 

Hög 
86% 

Mark, D, Litt., 

Ronald, M, 
Kadden., 

Nancy, M, 

Petry. 
 

2012 

 
USA 

Behavioral 

treatment for 
marijuana 

dependence: 

Randomized 
trial of 

contingency 

management 
and self-

efficacy 

enahancement
. 

Syftet med studien 

var att utveckla en 
behandling för 

marijuana 

beroende och 
speciellt utformad 

för att öka self-

efficacy. 

Kvantitativ 

Randomiserad 
 

Patienterna delades upp i 

tre grupper med olika 
sammansättning av CM 

(contingency management)  

med hemläxor eller 
avhållsamhet från droger, 

MET ( motivations-

höjande behandling) och 
CBT ( färdighetsträning). 

CM med avhållsamhet 

följdes upp med urin-
prover. 

 

n= 215 deltagare Den gruppen av 

kombinationen av 
MET, CBT och CM 

med avhållsamhet från 

droger hade den högsta 
positiva förändringen 

sett till att avhålla sig 

från droger och ökad 
self-efficacy. 

Hög 82 % 

Zullig, Keith, 

J., 
Valois, Robert, 

F., 

 
2016 

 

USA 

Perceptions of 

Harm From 
Substance 

Use and 

Social Self 
Efficacy 

Among Early 

Adolescents. 

Undersöka 

associationen 
mellan 

uppfattningsförmå

gan att skada sig av 
droger och social 

self-efficacy i ett 

grupp av tidiga 

tonåringar. 

Kvantitativ 

 
Självskattningar och 

frågeformulär användes för 

att sedan via dataprogram 
för statistik räkna ut ett 

resultat. Specefikt tittade 

man på tobak, alkohol, 
marijuana och kokain 

n= 4122 elever Det finns ett 

meningsfullt sambande 
mellan 

uppfattningsförmågan 

av skada genom droger 
och social self-efficacy. 

Desto lägre 

uppfattningsförmåga, 
desto lägre selfefficacy. 

Social self-efficacy är 

viktig faktor i 
interventioner för att 

hindra tonåringar från 

riskfyllda sociala och 
känslodrivna 

aktiviteter. 
 

Medel 

79 % 

 



 

 

 

 

Författare   
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Land  
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Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitet

sgrad 

Cummings, 
Amanda, M,. 

Gallop, Robert, 

J,. 
Greenfield, 

Shelly, F,. 

 
USA 

 

2010 

Self-efficacy 
and substance 

use outcomes 

for women in 
single gender 

versus mixed-

gender group 
treatment. 

Att undersöka self-
efficacy som 

mederator för utfall av 

resultat, i ett 
jämförande av en 

manualbaserad grupp 

behandling med ett 
innehåll med focus 

endast på kvinnor och 

för endast kvinnor, 
samt en 

gruppbehandling som 

var blandat män och 
kvinnor. 

Kvantitativ 
Randomiserad 

 

Skattning av att self-
efficacy i relation till att 

göra droguppehåll, 

gjordes med DTCO 
(Drug-Taking 

Confidence 

Questionnare. Detta för 
att ha skapa ett utgångs 

värde för att jämföra 

mot utfallet. 

n= 36 kvinnor. Kvinnor i grupp-
behandling med endast 

kvinnor hade större 

minskning i drog 
användande än kvinnor 

i gruppbehandling med 

blandad köns-
fördelning. 

 

Kvinnor med låg self-
efficacy i grupp med 

bara kvinnor, hade i 

jämförelse, de bästa 

resultaten. 

Medel 
68 % 

Lu, Feng-

Ying,. 
Wen, Si,. 

Deng, Gang,. 

Tang, Yung-
Lung,. 

 

 
Kina 

 

 
2017 

Self-concept 

mediate the 
relationship 

between 

childhood 
maltreatment 

and 

abstinence 
motivation as 

well as self-

efficacy 
among drug 

addicts. 

Att undersöka om 

”self-concept” och 
self-efficacy, förutspår 

relationen mellan 

misshandel i 
barndomen och 

motivationen till att 

avhålla sig från 
droger, hos drog 

beroende. 

Kvantitativ 

 
Data togs från 

demografisk info, CTQ-

SF(Childhoddd Trauma 
Questionnaire), 

TSCS(The Tennessee 

Self-concept Scale), 
GSES(The General 

Self-efficacy Scale), 

DAMQ(The Drug 
Abstinence Motivation 

Questionnaire). 

n= 816 (550 män och 

226 kvinnor). 

Misshandel i 

barndomen var negativt 
associerat till self-

consept, self-efficacy 

och förmågan till 
avhållsamhet från 

droger. Self-consept 

var positivt relaterat till 
self-efficacy och 

avhållsamhet, men 

inget direkt samband 
fanns mellan self-

efficacy och 

avhållsamhet. Self-
consept styr relationen 

mellan misshandel i 

barndomen och self-
efficacy, samt 

relationen mellan 

avhållsamhet från 
droger och misshandel i 

barndomen. 

Medel 

68 % 

Stevens, Ed,. 
Jason, 

Leonard, A,. 

Ram, Daphna,. 
Light John,. 

 

 
USA 

 

 
2014 

nvestigating 
Social 

Support and 

Network 
Relationsship 

in Substance 

Use Disorder 
Recovery.. 

Att undersöka 
specifika källor för 

socialt stöd relaterat 

till upplevelsen av 
generellt social stöd 

och self-efficacy 

relaterat till att avstå 

droger. 

Kvantitativ 
 

Data togs från ”AA 

Affiliation intrtrument”, 
frågeformulär och ASI 

(The Addiction Severity 

Index), graden av 
alvarlighet i konsekvens 

och mägnd, DTCQ 

(The Drug Taking 
Confidence 

Questionnaire) för 

avhållsamhet från 
droger, The Percieved 

stress Scale, IPA (The 

Important People anf 
Activity Inventory) för 

hjälp till avhållsamhet 

från droger, ISEL (The 
Interpersonal Support 

Evulation List) för stöd 
utifrån, AAIM (The 

Alcoholics Anonymous 

Intention Measure) för 
påbörjan och upp-

ehållande av 

engagemang i AA, 
samt The Brief Sense of 
Community Index. 

n= 31(26 män och 5 
kvinnor). 

En signifikant positiv 
relation upptäcktes 

mellan socialt stöd och 

förmågan att avstå 
droger kopplat till self-

efficacy. Generellt stöd 

var associerat till 
upplevelse av 

grupptillhörighet som 

tex tillhörigheten till 
AA-grupp. 

 

Storleken på det sociala 
nätverket hade 

samband med 

faktorer(AA-grupp, 
upplevd stress) som på-

verkade avhåll-

samheten från droger. 
Desto större socialt 

nätverk, desto lägre 
stress. 

Medel 
68 % 
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sgrad 

Dastgerdi, 
Zohre, F,. 

Eslami, 

Ahmad, A,. 
 

 

Iran 
 

2017 

. Self-efficacy 
and substance 

use outcomes 

for women in 
single gender 

versus mixed-

gender group 
treatment. 

Att undersöka self-
efficacy som 

mederator för utfall av 

resultat, i ett 
gemförande av en 

manualbaserad grupp 

behandling med ett 
innehåll med focus 

endast på kvinnor och 

för endast kvinnor, 
samt en grupp-

behandling som var 

blandat män och 
kvinnor. 

Kvantitativ 
 

Skattning av att self-

efficacy i relation till att 
göra droguppehåll, 

gjordes med DTCO 

(Drug-Taking 
Confidence 

Questionnare. Detta för 

att ha skapa ett utgångs 
värde för att jämföra 

mot utfallet. 

n= 36 kvinnor Kvinnor i grupp-
behandling med endast 

kvinnor hade större 

minskning i drog 
användande än kvinnor 

i gruppbehandling med 

blandad köns-
fördelning. 

 

Kvinnor med låg self-
efficacy i grupp med 

bara kvinnor, hade i 

jämförelse, de bästa 
resultaten. 

Medel 
68 % 

Zhang, Yan,. 

Feng, Bing,. 
Geng, 

Wenxiu,. 

Owens, 
Lavrence,. 

Xi, Juzhe,. 

 
Kina 

 

2016 

”Overconfide

nce” versus 
”helplessness”

: A qualitative 

study on 
abstinence 

self-efficacy 

of drug users 
in a male 

compolsory 

drug detention 
center in 

China. 

Att undersöka self -

efficacy i relation till 
avhållsamhet till 

droger och dess källor 

hos drog användare, 
på en låst enhet för 

män med drogproblem 

i Shanghai, samt 
patienternas attityder 

till typen av vårdform 

Kvalitativ 

 
Intervjuer om 

patienternas 

droganvändande rent 
historiskt, själv-

värdering av deras 

beroende, motivation 
att avstå, framtidsplaner 

och attityder gentemot 

rehabilitering. 

n=36 patienter. Två self-efficacy upp-

täcktes, d.v.s ”over-
confidence”(överdrivet 

självförtroende) och 

”helplessness”(hjälplös
het). 

 

”Overconfidence” 
underskattade sitt 

beroende och 

överskattade sin 
självkontroll o.s.v.  

 

Helplesness 
överskattade sitt 

beroende, 

underskattade sin 

självkontroll o.s.v. 

Medel  

 
72 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


