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Sammanfattning 
 
Inledning: Riskbruk av alkohol orsakar problem både för den enskilde, dennes 
omgivning, samt är kopplat till ett flertal allvarliga sjukdomstillstånd. Tidiga 
interventioner kan förhindra en mer allvarlig beroendeutveckling. Forskning som 
berör psykoterapeuters erfarenhet av psykodynamisk terapi vid riskbruk är 
begränsad. Syftet med studien är att belysa terapeuters erfarenhet av riskbruk av 
alkohol i psykodynamisk terapi. Frågeställning: Hur upplever och beskriver 
psykoterapeuter psykodynamisk terapi med patienter som har ett riskbruk av 
alkohol? Metod: Fem legitimerade psykoterapeuter med erfarenhet inom 
området, valdes utifrån ett riktat bekvämlighetsurval. För att belysa terapeuters 
erfarenheter och upplevelser användes en kvalitativ metod. Studien har en 
induktiv ansats samt en semistrukturerad intervjuform med riktat öppna frågor. 
Intervjumaterialet har strukturerats och kategoriserats enligt tematisk analysmetod. 
Resultat: Tre huvudteman med dess underteman framkom i studien; 1. Den 
terapeutiska hållningen 2. Patienten; förutsättningar och hinder 3. Psykodynamisk 
terapi vid riskbruk. Diskussion: Informanterna belyste olika erfarenheter av 
interventioner vid riskbruk av alkohol. Dels vikten att vara en aktiv psykoterapeut 
och ställa frågor kring alkoholkonsumtion, dels låta patienten själv lyfta sina 
problem i sin egen takt. Informanterna belyste både möjligheter och 
begränsningar med den psykodynamiska metoden vid riskbruk av alkohol. 
 
Sökord: alkohol, Förhållningssätt, Intervjustudie, Psykodynamisk terapi 
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Abstract 
 
Introduction: Risk use of alcohol causes problems for the individual, his 
environment, and is linked to a number of serious illnesses. Early interventions 
can prevent more serious dependency development. Research related to 
psychotherapists' experience of psychodynamic therapy in risk use is limited. The 
purpose of the study is to elucidate therapists' experience of risk use of alcohol in 
psychodynamic therapy. Question: How do psychotherapists experience and 
describe psychodynamic therapy with patients who are at risk of alcohol use? 
Method: Five legitimate psychotherapists with experience in the field, were 
selected on the basis of a targeted convenience selection. To elucidate therapists' 
experiences and experiences, a qualitative method was used. The study has an 
inductive approach and a semi-structured interview form with directed open 
questions. The interview material has been structured and categorized according 
to the thematic analysis method. Results: Three main themes with their sub-
themes emerged in the study; 1. The therapeutic attitude 2. The patient; 
conditions and barriers 3. Psychodynamic therapy in risk use. Discussion: The 
informants highlighted different experiences of interventions in the use of alcohol 
at risk. On the one hand, the importance of being an active psychotherapist and 
asking questions about alcohol consumption, and on the other hand, let the 
patient himself raise his problems at his own pace. The informants highlighted 
both the possibilities and limitations of the psychodynamic method in the risk use 
of alcohol. 

Keywords: alcohol, Attitude, Interview study, Psychodynamic therapy 
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1 Inledning                        
Alkoholens skadeverkningar är den sjätte största riskfaktorn i Sverige och svarar 
för 5,1 procent av den totala sjukdomsbördan. Många förlorade liv och över fyrtio 
sjukdomstillstånd är relaterade till alkoholens negativa påverkan (Allebeck et al., 
2018). Författarna till rapporten, Alkohol och risknivåer beskriver att det inte finns 
någon säkerställd nivå under vilken alkohol skulle vara helt ofarlig, samt att 
riskbruk är ett stort problem i samhället. Som exempel är depression två till fyra 
gånger vanligare hos personer med hög alkoholkonsumtion och skaderisken ökar i 
samband med en ökande alkoholmängd. Riskbruk ger även konsekvenser på 
relationer och samhälle som våld i nära relationer, trafikolyckor, barn som far illa, 
arbetsplatsolyckor samt våldsbrott. Samhället samt hälso- och sjukvården har en 
skyldighet att informera om alkoholens skadeverkningar. Många länder har tagit 
fram riktlinjer med fokus på lågriskkonsumtion av alkohol i enlighet med 
evidensbaserad forskning (Allebeck et al., 2018. Det kan av olika skäl vara förenat 
med motstånd att fråga patienter om dess alkoholvanor samtidigt som det är av 
stor vikt med tidiga interventioner och identifikation av riskbruk, med syfte att 
förhindra en mer allvarlig beroendeutveckling (Johansson, Bendtsen & Åkerlind, 
2002). Forskning som berör psykoterapeuters erfarenhet av psykodynamisk terapi 
vid riskbruk är begränsad. Syftet med studien är att belysa terapeuters erfarenhet 
och upplevelse av psykodynamisk terapi vid riskbruk av alkohol.  
 
 
2 Bakgrund 
Olika åtgärder har vidtagits genom tiderna, med försök att begränsa 
alkoholkonsumtionen i Sverige. Under 1700- och 1800 talet drack svensken 
uppskattningsvis 50 liter brännvin per år med svåra sociala problemen som följd. I 
samband med att Nykterhetsrörelsen bildades begränsades alkoholkonsumtionen. 
Alkoholmonopol och motboken infördes i början av 1900-talet med försök att 
reglera svenskens alkoholvanor. Efter att den avskaffandes år 1955, blev 
svenskens syn på alkohol mer liberal, vilket återigen bidrog till en stigande 
alkoholkonsumtion (Weibull, 2012). Under 1970-talet introducerades nya 
restriktioner med förbud mot annonsering av alkohol och systembolaget införde 
lördagsstängt. År 2004 uppmättes den högsta alkoholkonsumtionen på över 100 
år. Ökningen anses ha berott på inträdet i EU med förändringar som 
lördagsöppet, samt sänkta skatter på öl och vin, lådvinets inträde vilket bidrog till 
förändrade dryckesmönster. År 2010 uppgav 45% av allmänheten ett användande 
av alkohol minst en gång per vecka. Andelen som inte dricker något, ligger lägre i 
Sverige än i flertalet länder i EU (Ramstedt, Axelsson-Solberg, Engsdahl & 
Svensson, 2009, refererad i Weibull, 2012). Andelen kvinnor som dricker alkohol 
ligger på en högre nivå i Sverige än europeiska länder utanför Norden. Den 
vanligaste alkoholen är vin vilket var tredje svensk dricker någon gång per vecka 
och ca 10 % använder fler gånger per vecka. Alkoholvanor skiljer sig åt i olika 
grupper. De som dricker regelbundet finns bland män, högutbildade, högre 
tjänstemän, personer i övre medelåldern samt pensionärer (Weibull, 2012). 
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2.1 Riskbruksbegreppet 
Alkoholen och hur den påverkar människans hälsa är ett kontroversiellt ämne. 
Dels att alkoholen kan anses ha en främjande hälsoeffekt, men också för dess 
hälsorisker. Sambandet mellan alkohol och hälsa kan väcka frågan om hur mycket 
man kan dricka utan att riskera en sämre hälsa. Riskerna påverkas av individens 
dryckesmönster, livsstilsfaktorer, eventuella sjukdomar, social situation, ålder och 
kön (Andersson & Spak, 2012). Vissa perioder i livet kan ses som mer riskfyllda 
att utveckla en skadlig alkoholkonsumtion, bland annat vid adolescensen där inte 
sällan en intensiv alkoholkonsumtion sker. Alkoholen kan fungera som 
självmedicinering som ett försök att lindra existentiella problem, vilket kan öka 
benägenheten att utveckla ett riskbruk över tid (Alborn & Fahlke, 2012). Alkohol i 
kombination med åldrandet, kan öka risken för sjukdomar och olyckor även vid 
en låg konsumtion. Sorg i samband med förlust av en partner, livsstil och sociala 
förhållanden är faktorer, vilka kan öka benägenheten att utveckla ett riskbruk. 
Många av de äldre medicinerar, där alkohol kan ha en negativ inverkan på effekten 
av medicin (Allebeck et al., 2019).  

Riskfylld respektive skadlig alkoholkonsumtion gavs en forskningsmässig 
definition första gången 1980 av en grupp, utsedd av World Health Organisation 
(WHO) med de engelska termerna ”hazardous use” som betecknar en riskfylld 
alkoholkonsumtion, vilken kan leda till hälsomässiga och sociala konsekvenser, 
men där ännu inte konsumtionen orsakat några fysiska symptom. Skadligt 
alkoholbruk motsvarar den engelska termen harmful use, där alkoholen har lett till 
en försämrad hälsa. Dessa begrepp visar på vikten av att tidigt identifiera en 
riskfylld alkoholkonsumtion, då ökade alkoholproblem gradvis utvecklas som ett 
kontinuum över tid (Andersson & Spak, 2012). 

  Rekommendationer gällande riskbruksnivåer skiljer sig åt i olika länder. För 
att mäta alkoholkonsumtion används måttet standardglas. I ett nyligen utarbetat 
förslag till rekommendationer vid riskbruk, gällande svenska förhållanden, uppges 
som gräns för friska män och kvinnor, 10 standardglas per vecka och färre än 4 
standardglas vid ett och samma tillfälle. För äldre personer ökar risken för 
sjukdom och alkohol ökar risken ytterligare för många sjukdomar. Risken för 
skador varierar för individer och det finns inte någon tydlig gräns under vilken 
alkohol är helt riskfri. Berusningsdrickande är alltid förenat med risk (Allebeck et 
al., 2018). 
 
2.1 Behandling 
Begreppet riskbruk är inte någon diagnos, till skillnad från diagnosbegreppen 
alkoholmissbruk och alkoholberoende. Ju tidigare riskabla alkoholvanor 
uppmärksammas, desto lättare är det för individen att förändra dessa vanor. 
(Andersson & Spak, 2012). En problematisk alkoholutveckling sker som ett 
kontinuum över tid och det är viktigt att individanpassa insatser utifrån om 
riskkonsumtion föreligger, eller om patienten är på väg mot en mer allvarlig 
beroendeutveckling (Gunzerath, Hewitt, Li & Warren, 2011). Att identifiera och 
uppmärksamma riskbruk görs genom direkta frågor i samtal/konsultation, samt 
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med hjälp av biokemiska alkoholmarkörer och standardiserade frågeformulär. 
(Berman, 2012). 

En patient som söker hjälp för sin ångest och depression kanske inte 
uppskattar att få frågor gällande sin alkoholkonsumtion. Ett tydligt, sakligt och 
empatiskt förhållningssätt beskrivs som en förutsättning för en god intervention, 
vilket också underlättas av att terapeutens själv är klar över sitt eget 
förhållningssätt till alkohol (Berman, 2012). Det kan vara förenat med en 
osäkerhet hos terapeuten hur en intervention om patientens alkoholvanor skall 
genomföras, med risk att stöta bort patienten. Samtidigt har det visat sig att 
patienter sällan tycker det är fel, att terapeuten ställer frågor om alkoholvanor 
(Johansson, Bendtsen, & Åkerlind, 2005). I Nationella riktlinjer för prevention och 
behandling vid ohälsosamma levnadsvanor, anges rådgivande samtal som insats vid 
riskbruk av alkohol (Socialstyrelsen, 2018).  

I Socialstyrelsens Nationella riktlinjer och rekommendationer för vård och stöd vid 
missbruk och beroende (2017), bör interventioner väljas som motivationshöjande 
behandling (MET), kognitiv beteendeterapi (KBT) samt 12-stegsbehandling. 
Psykodynamisk terapi kan erbjudas. Motivational Enhancement Therapy (MET), är en 
metod vilken syftar till att uppmuntra och utveckla motivation till förändring av 
alkoholkonsumtionen. (Socialstyrelsen, 2017). Vid KBT-behandling undersöks 
hur olika copingstrategier påverkar beteendet. För en person med alkoholproblem 
finns det ofta vissa situationer där alkoholen blivit en destruktiv copingstrategi. 
Intentionen med KBT-behandling är att försöka ersätta dessa med mer 
konstruktiva copingstrategier. Tolvstegsbehandling utgår från Anonyma 
Alkoholisters (AA) 12-stegsprogram med total nykterhet som mål (Carlsson & 
Fahlke, 2012).  

Det finns en missuppfattning att psykodynamisk behandling saknar empiriskt 
stöd samt att andra former av terapi skulle vara mer effektiva. Det påverkar 
förstås beslutsfattare och hälsovårdadministratörer. Randomiserade 
kontrollstudier bekräftar effektiviteten av psykodynamisk terapi vid exempelvis 
depression, ångest, panik, somatoforma tillstånd, ätstörningar, substansrelaterade 
tillstånd samt vid personlighetsstörning (Leichenring, 2005). I en metastudie 
jämfördes psykodynamisk terapi med KBT och läkemedelsbaserad terapi. 
Forskning visar att patienter som genomgick psykodynamisk terapi, erhöll 
gynnsamma terapeutiska förändringar, vilka var stabila över tid efter att 
behandling var avslutad (Shedler, 2010). Essensen av psykodynamisk terapi är att 
utforska de aspekter av självet som inte är fullt kända. Syftet är att patienten skall 
få mer tillgång till sina resurser och att reducera symptomen. Detta står i kontrast 
till ett kognitivt fokus, där tankar och värderingar i större utsträckning lyfts fram. 
Intellektuell insikt vid ett kognitivt fokus är vitt skilt från emotionell insikt, där det 
sistnämnda leder till förändring på en djupare nivå. I Philips och Holmqvist 
(2008) Vad är verksamt i psykoterapi, lyfts främjande faktorer fram hos terapeuten 
som ett empatiskt och genuint förhållningssätt, viket har betydelse för den 
terapeutiska relationen. Terapeutens erfarenhet av terapeutiskt arbete, förmåga till 
att skapa en tydlig och rak kommunikation samt värdet av terapeutens egenterapi, 
ses som främjande faktorer för terapiarbetet.  
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2.3 Forskning 

Databaser: PsycINFO; Therapist experience psychodynamic alcohol, alcohol attachment style. 
PubMed; Alcohol hazardous drinking. MEDLINE; Psychodynamic treatment alcohol.  

Databassökningen gav få artiklar gällande teapeuters erfarenhet av psykodynamisk 
terapi vid riskbruk av alkohol. Däremot blev sökområdet bredare av att söka olika  
riskbrukgrupper samt psykodynamisk terapi, vid mer allvarliga beroendetillstånd.  

Moring (1997) belyser i en artikel vikten av terapeutens tillit, dels till den 
terapeutiska relationen samt till metoden i att kunna härbärgera patientens svåra 
känslor. Brister tilliten, riskerar patientens ångest väcka obehag hos terapeuten, 
vilket kan resultera i att patientens förståelse för sina behov samt orsaken till sin 
ångest uteblir. Patienten har vänt sig till sin drog som den enda regleringen av 
känslotillstånd denne känner till. Det behövs ett hållande från terapeuten av 
patientens svåra känslor, tills denne själv klarar att härbärgera och inser att det är 
hanterbart.  

Weegmann och Khantzian (2011) beskriver hur den psykodynamiska terapin 
lägger stor vikt vid att upprätthålla fokus på smärtsamma känslor samt 
problematiska relationer. Svåra förluster, sorg samt trauman predicerar 
beroendetillstånd, men kan även vara orsakat av detsamma. Att terapeuten kan 
erbjuda trygghet och tröst är av central betydelse i terapin. Vid substansberoende 
används drogen/alkohol som ett sätt att reglera känslor, relationella problem samt 
låg självkänsla. Den psykodynamiska terapin hjälper patienten att förstå tidiga 
orsaker till sina problem, men även hur beroendet kan ha bidragit till att utveckla 
dessa tillstånd.  

Pförringer, Mayer, Meisinger, Freuer och Eyer (2018) uppmärksammar i en 
kvantitativ studie från Tyskland, läkarkåren som en utsatt grupp, att utveckla 
riskbruk av alkohol samt substansberoende. I studien uppger 23% av deltagarna 
ett riskbruk och att det är förenat med tabu att tala om det. Författarna belyser 
vikten av en mer strukturerad utbildning med syfte att erbjuda hjälp till olika 
grupper som ligger i riskzonen att utveckla riskbruk.  

 I en kvantitativ studie från USA, belyser Levitt och Leonard (2015) att 
individer med en ängslig/ambivalent anknytningsstil i högre grad är benägna att 
använda alkohol, till skillnad från de med en undvikande anknytningsstil. 
Dryckesmönster som uppmärksammandes var dels att dricka själv, som en strategi 
att hantera relationella problem i sin kärleksrelation. Dels att dricka tillsammans 
med sin partner som ett sätt att öka förväntningar på närhet och intimitet. Det 
tyder på ett karakteristiskt ambivalent anknytningsmönster av att söka närhet - dra 
sig undan även förekommer i dryckesmönstret. Alkoholen används som ett sätt att 
lindra ångest samt att åstadkomma en känsla av trygghet i relationen. Ett 
dryckesmönster vilket på sikt kan leda till mer allvarliga alkoholproblem. 

Ball och Legow (1996) beskriver i en kvalitativ studie, psykoterapeuters arbete 
med patienters alkoholproblem utifrån ett anknytningsperspektiv. Fokus i 
behandlingen är att skapa en trygg bas för patienten. Vid otrygg anknytningsstil 
finns ofta en misstro till mänskliga relationer och det är vanligt med olika försvar 
för att undvika ångest, aggression, frustration och sorg. En trygg och förutsägbar 
terapirelation möjliggör en djupare bearbetning av känslor samt ökad självinsikt 
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för patienten. En aktiv, tydlig och stöttande terapeut bidrar till att patienten kan 
uppleva en känsla av trygghet, där möjlighet ges till att bearbeta det som tidigare 
inte varit talbart. 

Suh, Ruffins, Robins, Albanese och Khantzian (2008) visar i en studie från 
USA, att patientens val av bland annat alkohol, fungerar som ett sätt att mjuka 
upp försvar av bortträngda känslor samt att kunna reglera ilska, skam, ensamhet 
och depressiva känslor. Kvinnor undertrycker i större utsträckning fientliga 
känslor och förbittring till skillnad från män. Substansberoende är ett uttryck för 
sårbarhet och svårighet att kunna reglera sina känslor samt att ge omsorg till sig 
själv. Terapeutens uppgift blir att hjälpa patienten uppmärksamma sina försvar, 
genom en empatisk och reflekterande hållning hjälpa patienten att lära känna samt 
benämna sina omedvetna undanträngda känslor och inre tillstånd. 
 

2.2 Teori  
Objektrelationsteorin är sprunget ur den psykoanalytiska traditionen. Melanie Klein 
(1882 – 1960) var en centralgestalt som bidrog till att teorin utvecklades. Teorin 
belyser dynamiken i relationer, samt hur individens problematik ger upphov till 
olika försvar och motstånd (Gomez, 1997). De första tre månaderna genomgår 
barnet den paranoid-schizoida positionen med förföljelseångest, vilken uppstår på 
grund av frustration, och som ett svar på det frånvarande objektet. Det prematura 
barnet behöver gå igenom denna period för att senare i den depressiva positionen 
kunna integrera både kärlek och hat, samt att urskilja sig från det primära 
narcissistiska dualistiska tillståndet till modern (Fahlke & Johansson 2007). Teorin 
är behjälplig i att förstå hur relationen till alkohol kan ha blivit ett substitut för 
mänskliga relationer. En terapeut kan aldrig förändra en annan människa. 
Psykodynamisk terapi kan erbjuda en trygg mänsklig relation, där arbetet kan ske 
genom att flytta den förförande kraften från övergångsobjektet alkohol, till 
terapeuten och den terapeutiska relationen (Seldén & Westman, 2012). Alkoholen 
framkallar kroppsliga sensationer som värme, avslappning vilka kan påminna om 
att bli buren och att få tröst. Utifrån denna aspekt blir alkoholen ett 
övergångsobjekt som laddas med fantasier om att personen på ett magiskt sätt ska 
kunna behärska sitt sinnestillstånd.  
Anknytningsteorin utvecklades av den brittiske läkaren och psykoanalytikern John 
Bowlby (1907 - 1990). Teorin beskriver barnets utveckling av trygg eller otrygg 
anknytning, beroende på hur barnet blir bemött och omhändertaget av sin 
anknytningsperson. Det är inte ovanligt att ett missbruk samvarierar med ångest 
samt depressiva symptom, vilka kan ha sitt ursprung i en bristande anknytning. 
Anknytningsstilen har även en betydelse för hur den terapeutiska relationen 
gestaltar sig (Broberg, Mothander, Granqvist & Ivarsson, 2008). Winnicot (1896–
1971) beskriver i Den skapande impulsen, vikten av omsorgspersonens kärlek, 
omsorg samt kontinuitet som fundament till att barnet skall kunna utveckla 
autonomi och självständighet på ett adekvat sätt (Winnicott, 1993). 
Anknytningsteorin kan användas som en modell, där terapeuten blir en trygg bas 
för patienten att knyta an till. Vid otrygg anknytningsstil finns ofta en misstro till 
mänskliga relationer. En trygg och förutsägbar terapirelation möjliggör en djupare 
bearbetning av känslor samt ökad självinsikt för patienten (Ball & Legow, 1996).  
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3 Syfte och frågeställningar 
Forskning som berör psykoterapeuters erfarenhet av psykodynamisk terapi vid 
riskbruk är begränsad och frågeställningen har därför försökt att fånga in olika 
aspekter av området.  
 
Syftet med studien är att belysa terapeuters erfarenhet och upplevelse av 
psykodynamisk terapi vid riskbruk av alkohol.  
 
Frågeställning: Hur upplever och beskriver psykoterapeuter psykodynamisk terapi 
med patienter som har ett riskbruk av alkohol? 
 
4 Metod 

4.1 Undersökningsdeltagare 
Fem yrkesverksamma legitimerade psykoterapeuter valdes utifrån ett riktat 
bekvämlighetsurval. Författaren till studien har via universitetsutbildning i 
Göteborg samt genom kontaktnät, kommit i kontakt med informanterna vilka har 
kunskap inom området riskbruk och beroende. Samtliga informanter, fyra kvinnor 
och en man är verksamma i Västra Götaland. Två av informanterna har utbildning 
både inom psykodynamisk (PDT) och kognitiv beteende inriktad terapi (KBT). 
Informanterna kontaktades i januari – februari 2019 genom mail, med en 
förfrågan om deltagande i studien. Samtliga informanter var positiva till att 
medverka i studien. Samtliga informanter tilldelades fiktiva namn med syfte att 
skydda anonymiteten. Informanterna har mellan 7 – 45 års erfarenhet av att arbeta 
med missbruk och beroendefrågor. Medelåldern på deltagarna är 63 år. 
 

4.2 Datainsamlingsmetoder 
För att få en ökad förståelse av informanternas subjektiva upplevelser och 
berättelser samt att på ett tillförlitligt sätt kunna ge ett nyanserat svar på 
frågeställningen, valdes en kvalitativ metod för studien (Kvale & Brinkmann, 
2014). En semistrukturerad intervjuform valdes med riktat öppna frågor, med 
syfte att ge informanten utrymme att nyanserat beskriva det som denne fann 
relevant (Lantz, 2013). Som grund till samtliga intervjuer användes en frågeguide 
(bilaga 3), vilken bestod av sex huvudfrågor samt tilläggsfrågor, vilka kunde 
användas vid behov med syfte att fördjupa svaren. Frågorna formulerades utifrån 
författarens förförståelse utifrån arbete med riskbruk och beroendeproblematik. 
En provintervju genomfördes med hjälp av en testperson med syfte att undersöka 
frågornas relevans samt tidsåtgång. Frågorna ansågs vara relevanta för syftet med 
studien.  
 

4.3 Bearbetningsmetoder 
Studien har en induktiv ansats, där intervjumaterialet har strukturerats och 



 

  1 
 

 

 

10 

kategoriserats enligt tematisk analysmetod (Braun & Clarke, 2006). Syftet har varit 
att finna meningsskapande och bärande teman, vilka kunde belysa essensen av 
intervjumaterialet i sin helhet. Meningskoncentrering har använts, vilket innebär 
att en text förkortas ner till ett mer komprimerat format, med en bibehållen intakt 
essens (Kvale & Brinkmann, 2014).  
Transkribering och bearbetning av intervjumaterialet gjordes av författaren till 
studien. I den initiala bearbetningsfasen av intervjumaterialet, avlyssnades samt 
transkriberades ordagrant samtliga inspelade intervjuer. Texterna lästes i sin helhet 
både vertikalt och horisontellt i två omgångar med syfte att erhålla en subjektiv 
helhetsbild av intervjumaterialet. Genom denna process framträdde 
informanternas meningar och yttringar. De mönster som framträdde i dataset, 
kodades för att vidare organiseras och delas in i 17 olika temagrupper. Dessa 
grupper belyste essensen av intervjumaterialet. Handledning skedde kontinuerligt 
under arbetets gång, med syfte att förtydliga resonemanget kring de olika 
temagrupperna. Processen fortsatte genom att välja ut huvudteman och 
underteman utifrån dessa 17 grupper, vilket resulterade i fyra huvudteman med 
underteman. Processen fortgick med att ytterligare förtydliga essensen av dataset, 
vilket slutligen resulterade i tre huvudteman med tillhörande underteman (tabell 
1). Citat valdes ut till respektive tema med syfte att belysa essensen i temat. I 
citaten användes hakparentes […] där utfyllnadsord och mellanprat som till 
exempel hummande ljud, har utelämnats. Tre punkter … markerar kortare avbrott 
i en citerad mening. ´…´ markerar ett citat i citatet. Hanteringen av citat 
genomfördes med hjälp av Svenska språkrådets rekommendationer (Språkrådet, 
2008).  
 

4.4 Genomförande 
Inledningsvis kontaktades psykoterapeuterna genom mail med en förfrågan om 
deltagande i studien. Ett informationsbrev (bilaga 1) gällande studiens syfte och 
genomförande bifogades i detta mail. Informanterna ombads att återkoppla med 
svar via mail inom en vecka. Samtliga tillfrågade psykoterapeuter uppgav ett 
intresse av att delta i studien. Efter en vecka kontaktades informanterna via 
telefon med syfte av att boka tid för intervjuer. Intervjuerna genomfördes mellan 
januari och april 2019. Samtliga intervjuer genomfördes på informanternas 
arbetsplats. Intervjuerna spelades in med dels mobiltelefon samt bandspelare. 
Intervjuerna varade mellan 55 - 81 minuter. Inledningsvis presenterades syftet 
med studien, därefter fick informanterna skriva på ett samtyckesdokument (bilaga 
2). I mars 2019 påbörjades tematisering av intervjumaterialet. Det inspelade 
materialet förvaras i ett låst skåp med avsikt att raderas efter att uppsatsen blivit 
godkänd och informanterna fått var sin kopia av densamma. 
 
5 Forskningsetiska frågeställningar 
Med syfte att uppnå en god validitet har författaren haft som målsättning att leva 
upp till god hantverksskicklighet med avseende på att eftersträva noggrannhet 
genom att teoretisera, ifrågasätta och regelbundet kontrollera att bearbetningen av 
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intervjumaterialet överensstämmer med studiens syfte. I enlighet med 
forskningskravet har författaren lagt vikt vid att forskningen skall bidra med en 
nytta för samhället (Langemar, 2008). Författaren följer utarbetade riktlinjer 
gällande informationskravet, samtyckekravet, konfidentialietskravet samt 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Med forskning avses enligt 
etikprövningslagen 2§, vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete med 
avsikt att inhämta ny kunskap samt att genomföra utvecklingsarbete på 
vetenskaplig grund (SFS 2003:460. Information gavs gällande frivilligheten att 
deltaga i studie och att deltagarna när som helst kunde välja att avsluta sitt 
deltagande. Med respekt för informanternas anonymitet skyddas intervjumaterialet 
genom avidentifiering av namn, ålder samt arbetsplats mot att obehöriga får ta del 
av detsamma. Den enskilde informanten ska inte kunna igenkännas i 
forskningsmaterialet (Kvale & Brinkmann, 2014). Författaren till studien har rätt 
till att publicera hela eller delar av intervjun i Diva Portal vid lärosätet Ersta 
Sköndal Bräcke Högskola. Det insamlade materialet har endast använts utifrån 
syftet med studien. Inspelat material kommer att raderas efter studiens 
färdigställande. Informanterna kommer att få ta del av studiens resultat i form av 
var sitt exemplar i en PDF-fil.  
 
6 Resultat 
Resultatet av studien redovisas dels i en beskrivande tabell med huvudteman och 
underteman, dels i en återgivning av informanternas citat. De olika teman 
presenteras och informanternas erfarenheter och tankar lyfts fram i texten. Det 
ges en begränsad information gällande informanterna med respekt för deras 
integritet.  
 
 
Tabell 1. Översikt av huvudteman och underteman 
6.1  Den terapeutiska 
hållningen 

6.2 Patienten; 
Förutsättningar och 
hinder 

6.3 Psykodynamisk 
terapi vid riskbruk. 

6.1.1 Aktivitet och 
tydlighet 

6.2.1 Försvar 6.3.1 Målsättning 

6.1.2 Kunskap om 
riskbruk 

6.2.1.1   Motstånd; 
Relationen till alkohol 

6.3.1.1 Anknytnings-
perspektiv 

6.1.3 Hållande och 
tålamod 

6.2.2 Ansvar och 
följsamhet  

6.3.2 Det omedvetna 

6.1.4 Respektfullt 
undersökande 

6.2.3 Lidandet 6.3.3 Kontexten 

 6.2.4 Könets betydelse  
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6.1 Den terapeutiska hållningen 
Informanaterna uttryckte olika erfarenheter av att vara aktiv och ställa frågor kring 
alkoholkonsumtion, eller att låta patienten själv lyfta sina problem. Det fanns en 
sammstämmighet hos informanterna att riskbruk är ett viktigt begrepp, vilket 
tydligt markerar en gräns vilken kan bidra till en korrigerande möjlighet. Några av 
informanterna uttryckte vikten av att ha kunskap om riskbruk och att veta vad 
gränsen går att utveckla en mer allvarlig beroendeproblematik. Det kan vara en 
tålamodskrävande patientgrupp att arbeta med. Med respekt och omsorg 
undersöker patienten tillsammans med patienten alkoholens betydelse och 
funktion. 
 
6.1.1 Aktivitet och tydlighet 
Det är viktigt att som psykoterapeut vara aktiv och tydlig gällande frågor som 
berör riskbruk. En snabb förbättring kan ske av alkoholkonsumtionen om den 
uppmärksammas hos patienten. En av informanterna beskrev att det kan i 
psykodynamisk terapi finnas en tendens att lägga över ansvaret till patienten att ta 
upp frågan om riskbruk av alkohol. Skattningsformulär AUDIT, (Babor et al., 
2001) kan användas som hjälp att kartlägga om ett riskbruk föreligger.  
 
Greta: ”Det är viktigt att terapeuten själv är aktiv i de här frågorna […] Du behöver ställa de där 
raka frågorna … Hur ofta dricker du? Vad dricker du då? Är du ensam? … Om man börjar prata 
om det … att man väcker en medvetenhet och en känsla hos personen själv att man kan hantera … eller 
att förhålla sig till alkoholen på ett annat sätt …  så kan det ske en snabb förbättring”. 
 
Greta: ”… att i psykodynamiskt… att man mer lägger över ansvaret på patienten att kanske ta upp 
det ”. 
 
Kristina: ”Man kan ju titta på AUDIT och se hur man omvandlar … och beräkna var dom ligger 
alltså. Med den upplysningen kan man ju komma ganska långt”. 
 
6.1.2 Kunskap om riskbruk 
Det krävs kunskap och erfarenhet av att arbeta med denna patientgrupp. Kunskap 
om riskbruk är eftersatt på många sjukvårdsutbildningar. Som terapeut behöver 
man veta vad gränserna går för riskbruk och ett svårare alkoholberoende. 
 
Klara: ”Jag tycker det är hjälpsamt att tänka att risk, är lika med en tendens att öka 
alkoholtoleransen … och att det finns en gräns när du går över … när du börjar dricka mer… Så 
riskbruk är ett hjälpsamt begrepp att hålla sig till … Det kan bli en korrektiv erfarenhet”.  
 
Kristina: ”Man måste ha en viss kunskap […] och det är det som är eftersatt på väldigt många 
sjukvårdsutbildningar. Det är viktigt att det skall ingå i utbildningarna. Man behöver veta de här 
gränserna […] Det kan vara en kontinuerlig överkonsumtion och då får man ju ett fysiskt beroende och 
… eller så är det så att det är en riskkonsumtion … en överkonsumtion i vissa situationer där man 
riskerar sin hälsa”. 
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6.1.3 Hållande och tålamod 
En informant beskrev det genuina mötet mellan patient och terapeut som att 
mötas kring något viktigt, där terapeuten hjälper att härbärgera patientens svåra 
känslor. Det kan ta tid att förstå att det är ett riskbruk som patienten kommer 
med och det kan vara problematiskt att upprätthålla och hantera en längre terapi, 
då den ofta blir avbruten.   
 
Klara: ”Det finns mycket aggression i en missbrukare som det kräver att jag som terapeut står ut med 
… och kunna beskriva vad det är för uttryck han har … och om han känner igen det här från tidigare i 
sin upplevelse av andra”. 
 
Holger: ”Jag tänker väldigt mycket på det här med härbärgerandet i mötet med en annan människa… 
det gör nånting med en … och som hjälper den personen att kunna hitta det där lugnet själv […] Det är 
ett genuint möte … att mötas kring något viktigt”. 
 
Kerstin: ”Det tar tid att förstå att det föreligger ett riskbruk. Det kan ta lång tid att faktiskt förstå 
för omgivningen vad det handlar om. Jag tycker att det finns en opålitlighet med missbruk och 
missbrukspersoner … vilket gör att det psykodynamiska arbetet … som försiggår över så lång tid kan 
påverkas utav att det blir avbrutet och det blir svårt att hantera”. 
 
6.1.4 Respektfullt undersökande 
Några av informanterna belyste att man vill undvika att upplevas som påträngande 
av patienten, vid frågor som berör alkoholkonsumtion. Patienten behöver 
utrymme att själv utveckla sina tankar och känslor. Som terapeut är det viktigt att 
undvika en moraliserande attityd. Det är den undersökande hållningen som håller.  
 
Greta: ”Jag tänker görs det på fel sätt, så kan det nog upplevas som lite kränkande och lite 
invaderande … att man tar upp den här typen av frågeställningar. Men om man har en god relation … 
så tror jag dom flesta kan förstå och se omsorgen i det”. 
 
Holger: ”Det gäller att inte vara påträngande …  Jag tycker inte det är så bra att människor går 
innanför din integritet … Du får inte chans att själv utveckla dina tankar och känslor”. 
 
Klara: “För sitter jag här och tycker att … här går vi in på integritet och så vidare … Oh fy då! … 
det är skamligt och så vidare, så signalerar jag att detta är något väldigt skamligt […] Den moraliska 
attityden har inte med terapi att göra … enbart den undersökande attityden. Det är den som håller”. 
 

6.2 Patienten; Förutsättningar och hinder 
Det kan vara förenat med försvar och motstånd hos patienten att närma sig 
orsaken till sin alkoholkonsumtion, vilket visar sig i olika försvar. Relationen till 
alkohol kan vara av olika karaktär, dels att patienten vänder sig till alkoholen på 
bekostnad av mänskliga relationer och/eller i självmedicinerande syfte. Samspel 
och ett engagemang från patienten är viktiga förutsättningar i förändringsarbetet 
samt att patienten vågar möta konsekvenserna av riskbruket. Några av 
informanterna beskrev att patientens lidande ses som viktigt i förändringsarbetet. 
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Attityder och könsroller påverkar hur vi ser på män och kvinnors riskbruk. Det 
finns generellt en större tolerans för mäns riskbruk än för kvinnors. 
 
6.2.1 Försvar 
Informanterna beskrev att bagatellisera och förneka, kan vara sätt som patienten 
använder i syfte att skydda sig från insikten att riskbruket kan vara skadligt. 
Kanske talar patienten om sin ångest, nedstämdhet och sömnsvårigheter, utan att 
benämna en riskfylld alkoholkonsumtion vilken kan vara orsak till problemen. För 
vissa av patienterna kan blodprover motivera till förändring. Det blir mer tydligt 
och svart på vitt.  
  
Greta: ”Jag tänker att alla som har använt länge … börjar ju skydda och liksom förminska 
svårigheterna … och det ligger ju också mycket i riskbruket … liksom kanske man inte alltid vill se 
hur problematiskt det är … utan man skyddar sig själv mot insikten att det är skadligt”. 
 
Kristina: Patienten söker för annat som ångest, nedstämdhet, kriser och sömnsvårigheter …Om man 
har ångest så dricker väldigt många människor … många mer än vad dom kanske ska … och det är 
kanske därför dom har ångest också. Så det går lätt åt båda håll … men det blir lätt att man bara 
pratar om ångest … och så pratar man inte om alkohol”. 
 
Holger: ”Jag tycker det är väldigt bra med blodprover som visar på hur alkoholkonsumtionen har sett 
ut några veckor tillbaka i tiden. Ibland när man träffar människor verkar dom inte alls motiverade att 
sluta eller dom bagatellisera … ´det är inte så farligt … jag fixar det nu … det är mest omgivningen 
som oroar sig´. Får man svart på vitt att värdet är högt … då går det in alltså … då hittar man en sida 
i personligheten som är motiverad”.  
 

6.2.1.1 Motstånd; relationen till alkoholen 
Några av informanterna beskrev att patienten utvecklar en relation till alkoholen 
på bekostnad av mänskliga relationer. Alkoholen blir ett substitut till mänsklig 
vänskap och omsorg, samt den närmsta och främsta relationen att vända sig till. 
En ytterligare aspekt är att riskbruket kan vara förenat med kultur.  
 
Holger: ” Det ju en väldigt stark kraft … att vända sig bort från relationer till andra människor. 
För du har hittat relationen till drogen istället.   
 
Greta: ”Ensamhet kan man ju ofta tänka kring … att alkoholen blir ett substitut att ha en nära 
relation till … på något sätt att alkoholen alltid finns där och alltid kommer före alla relationer”.  
 
Kerstin: ”Det är en kulturell fråga för väldigt många. Förr i världen sa man kom över på en kopp 
kaffe … Idag säger man …  Kan du komma över på ett glas vin … alltså det är ju ett helt annat sätt 
att förhålla oss … och för den som är i riskzonen så är ju det egentligen förödande”.  
 
6.2.2 Ansvar och följsamhet 
Det är viktigt att uppmärksamma och medvetandegöra alkoholens betydelse och 
funktion samt att patienten tar ansvar för sin process, att det finns en önskan hos 
patienten att arbeta sig igenom problematiken tillsammans med psykoterapeuten.  
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Klara: ”Frågan man brukar ställa är ju: Vad får du ut av alkohol … vad ger det dig? Nånstans har 
patienten valt alkoholen … det finns en betydelse … det finns ett ansvar […] Jag jobbar alltid med den 
friska delen … det är den delen som arbetet riktar sig mot. Det är ju den delen som skall ta hand om sig 
själv”.   
 
Kerstin: ”Ska man arbeta psykodynamiskt så krävs det ju ett medvetet samspel och övertygelse och 
vilja … att det finns en tydlig medvetenhet om riskbruket och ett erkännande också på något sätt.  Det 
skulle jag nog egentligen säga att det är det viktigaste … att klienten själv är klar över … det är det här 
jag så att säga, brottas med”. 
 
6.2.3 Lidandet 
Några av informanterna beskrev patientens lidande som viktigt. Vikten av att vara 
bekymrad över sin situation är nödvändig som motivation till att nå en förändring. 
 
Klara: ”Du behöver lida … lider du inte av nånting … så vill du heller inte göra någon förändring. 
Det är när patienten möter sina konsekvenser som det blir uppenbart och personen kan uppfatta sitt 
lidande. Genom att undersöka vad som har hänt får patienten en distans till problemet … detta är 
viktigt … Är inte problemet! … han tänker om problemet. Det är essensen i psykoterapi … Man 
sätter ord på … får distans … man kan fundera och reflektera … Det svåra blir talbart”. 
 
Kerstin: ”Vi vet ju inte vad konfidenten kommer med … ensamhet … frustration … sorg. Men en 
sak kan man säga generellt … att missbruket är ett ensamt liv. Det måste ju tyvärr hemlighets hållas 
… så långt det nu går […] Det är en skillnad om konfidenten kommer av egen fri vilja …  för att dom 
upplever ett lidande … dom behöver känna tröst och lindring till skillnad om en konfident kommer för 
att dom anhöriga har sagt att du är tvungen att gå”.   
 
6.2.4 Könets betydelse 
Attityder och könsroller påverkar synen på riskbruk. Någon av informanterna 
beskrev att det finns en större tolerans för mäns riskbruk än för kvinnors. 
Kvinnor söker i större utsträckning behandling men det kan också vara förenat 
med en oro att förlora barnen om riskbruk uppdagas. Alkoholproblem är många 
gånger förenat med skam.  
 
Kerstin: ”Jag tror det är lättare för en kvinna att söka hjälp för sitt riskbruk …  Jag tror det är 
lättare för en kvinna att se terapeuten som en resurs … Det finns större motstånd hos män […] Det 
kanske upplevs skamligt att vara en sån som inte klarar sitt liv […] Det är ju flest kvinnor vi möter i 
terapirummet”.  
 
Kristina: ”Kvinnor söker i större utsträckning behandling … och har väll kanske funderat mer på vad 
dom vill ha hjälp med”. 
 
Greta: ”Man kanske är lite mer tolerant mot en viss typ av fylla hos killar, trots att man borde vara 
ännu tuffare … för att det faktiskt är en större risk att dom faktiskt är våldsamma mot andra”. 
Klara: ”Det är mer skamligt för en kvinna att dricka … hon skall inte göra bort sig. Ofta är ju dessa 
kvinnor väldigt perfekta så där … ingen skall se att jag mår dåligt. Dom är noga med sitt utseende på 
grund av rädsla och skam […] Sen finns också en rädsla att förlora barnen … så det kan ta längre tid 
att upptäcka det”.  
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6.3 Psykodynamisk terapi vid riskbruk 
Informanterna beskrev att målsättningen med psykodynamisk terapi, är att få en 
ökad självkännedom och förståelse för orsaken till riskbruket samt att öka sin 
egenkontroll. Genom det genuina mötet mellan patient och terapeut, kan 
förståelsen för de svårigheter patienten kommer med göras talbara. Det kan vara 
tidiga sorger, trauman förluster som inte tidigare bearbetats men det uppskattas 
inte alltid av patienten att få frågor om alkohol och att symptomen denne söker 
för kan vara relaterade till ett riskbruk av alkohol.  
 
6.3.1 Målsättning 
Målet med terapin vid riskbruk är att patienten ska öka sin egenkontroll och 
självkännedom samt få en förståelse för orsaker som vidmakthåller beteendet 
kring riskbruk av alkohol. 

 
Kristina: ”Det psykodynamiska … det handlar om att förstå sig själv och att kunna hantera sina 
problem på egen hand. Patienten får perspektiv på sig själv med hjälp av terapeuten. Med större förståelse 
hur man fungerar ska man ju bli mer och mer självständig […] Riskbruket är ju ett slags tredje objekt 
… att man är kär i drogen. Det är det man jobbar med och vad som vidmakthåller det här beteendet”.   
 

6.3.1.1 Anknytning 
Har anknytningen varit otrygg kan det ha en påverkan i terapirelationen. Kanske 
har patienten varit hänvisad till sig själv när det varit svårt och kaotiskt. När det 
finns en inre trygghet inom personen och med möjlighet att kunna reglera sig 
själv, är behovet att ta till alkohol väldigt mycket mindre. 
 
Holger: ”Patienten kan ha en erfarenhet bakåt i tiden om hur han blivit bemött när man har haft 
svårigheter … kanske inte har fått berätta det för någon … Det kan ha varit så kaotiskt i den egna 
familjen … så att man har blivit väldigt tidigt hänvisad till sig själv […] Har man en ambivalent 
anknytning blir det ofta svårighet i relationen till mig också”. 

    
Greta: ”Personer som har en ganska stor alkoholkonsumtion har ofta … det är en svårighet att känna 
sig trygg med sig själv … och det har också med anknytningsteorin att göra väldigt mycket […] Det här 
att kunna närvara … kunna reglera sig själv när man är i lite mer stökiga situationer i livet […] Då 
är behovet att ta till alkohol väldigt mycket mindre när man känner att det finns en trygghet inom den 
egna personen.  
 
6.3.2 Det omedvetna 
I terapirelationen och i det genuina mötet mellan patient och terapeut sker en 
omedveten kommunikation, där patientens tidiga olösta konflikter och sorg kan 
komma till uttryck och bearbetas.  
 
Holger: ”Hur har man löst konflikter och vad var talbart i uppväxten?  Har det funnits hot och våld 
i uppväxt … har man blir berövad att sätta sina gränser och integritet. Hur det lever kvar i nuet … 
vilket uttryck kan det ta sig i samtalet med mig? Freud talade ju mycket om hur mycket vi 
kommunicerar med vårt omedvetna till varandra”. 
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Kerstin: ”Det finns många aspekter av sorg … djup sorg […] Lidandet sprider ju sig i hela 
familjelivet … över hela livsområdet”. 
 
Klara: ”Det finns många missuppfattningar om det psykodynamiska perspektivet … att vi sitter och 
gräver i barndomen. - Nej det gör vi inte alls! … I psykodynamiskt jobbar vi här och nu i överföringen 
… I överföringen finns historien … men den är riktad till mig och den är riktad i ögonblicket […]  Vi 
jobbar med överföring och vi jobbar med relation”. 
 
6.3.3 Kontextens betydelse 
Det uppskattas inte alltid av patienten att psykoterapeuten ställer frågor om 
alkohol. Vid en privat mottagning är det mest fokus på symptomen som patienten 
kommer med. Att symptomen kan vara orsakade av alkohol uppmärksammas inte 
alltid.  

 
Kristina: ”Jag har jobbat privat … och där kom ju några stycken som hade ett riskbruk, absolut … 
och kanske även beroende … men dom var inte glada att man gick in och petade i det. Alltså på en 
privat mottagning kommer ju patienter … - jag har ett problem och det vill jag ha hjälp med … Så där 
tror jag man missar många … därför man är så fokuserad på den problematiken som patienten kommer 
med”.   
 
7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 
Författaren till studien har använt en kvalitativ metod med induktiv ansats. 
Intervjumaterialet har strukturerats och kategoriserats enligt tematisk analysmetod 
(Braun & Clarke, 2006). Syftet med studien har varit att belysa terapeuters 
erfarenhet och upplevelse av psykodynamisk terapi vid riskbruk av alkohol. 
Metoden anses relevant för syftet med studien och dess frågeställning. I ett riktat 
bekvämlighetsurval valdes fem legitimerade psykoterapeuter (varav en man och 
fyra kvinnor), samtliga med erfarenhet av arbete inom riskbruk och 
beroendeproblematik i privat och offentlig verksamhet.  
Deltagarnas förförståelse inom området riskbruk och beroendefrågor får anses 
likvärdig inför intervjufrågorna de ställts inför. En begräsning i studien är att det 
endast är fem deltagare som blivit intervjuade och några slutsatser kan inte göras 
på grund av studiens ringa omfattning. Andra psykoterapeuter kanske skulle ge 
andra svar, vilket gör att det är svårt att säga något om extern validitet. 
Författarens förförståelse inom arbete med riskbruk och beroendefrågor, kan ha 
påverkat utformningen av intervjumallen och tolkning av analysarbetet. Likaså kan 
en förförståelse utifrån teori påverkat tolkning av intervjumaterialet. Det är inte 
orimligt att andra intervjuare skulle göra andra tolkningar av intervjumaterialet 
utifrån en annan förförståelse (Kvale & Brinkmann, 2014). Skyddandet av 
informanternas anonymitet har varit av största vikt för att undvika att någon av 
informanterna skulle komma till skada. Det insamlade materialet har endast 
använts utifrån syftet med studien.  

Informanterna var positivt inställda och engagerade i intervjusituationen och 
frågorna besvarades grundligt och utforskande. Frågorna var tydliga och öppna 
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med möjlighet till reflektion. Vid några tillfällen har det varit motiverat att ställa 
följdfrågor, med syfte att öka reflektionen hos informanten. Intervjuguidens 
frågor står i relevans till syftet med studien.  Frågeguiden har testats inledningsvis 
med en testperson för att säkerställa frågornas relevans och tidsåtgång. De teman 
som valts, representerar och svarar an på studiens frågeställning. Under arbetes 
gång har syftet med studien och dess relevans i relation till frågeställningar och 
teman, regelbundet diskuterats och övervägts tillsammans med handledare. 
Tillvägagångssätt har tydligt förmedlats med syfte att upprätthålla en transparens i 
utförandet av studien, vilket talar för intern validitet av studien (Kvale & 
Brinkmann, 2014).  
 

7.2 Resultatdiskussion 
Tre huvudteman framträdde i studien med respektive underteman, vilka belyste 
essensen av de fem intervjuade psykoterapeuternas erfarenheter och upplevelser 
av psykodynamisk terapi med patienter som har ett riskbruk av alkohol (tabell 1). 
Tema 1; Den terapeutiska hållningen, belyser psykoterapeuters erfarenheter av 
terapeutens hållning i terapin. Tema 2; Patienten; förutsättningar och hinder, visar 
på psykoterapeuters erfarenheter av patientens delaktighet och motivation i 
förändringsarbetet. Tema 3; Psykodynamisk terapi vid riskbruk, beskriver 
psykoterapeuters erfarenheter av den psykodynamiska terapins målsättning vid 
riskbruk. 
 
7.2.1 Hur upplever och beskriver psykoterapeuter psyko- 

dynamisk terapi med patienter som har ett riskbruk 
av alkohol? 

Informanterna belyste riskbruk som ett viktigt begrepp att förhålla sig till. 
Riskbruk av alkohol orsakar problem både för enskild och samhälle (Allebeck et 
al., 2018). Samtliga informanter betonade att interventioner ska ske på ett 
respektfullt och utforskande sätt som vid all PDT, där alkoholens betydelse och 
funktion undersöks. Informanterna uttryckte olika erfarenheter av att som 
psykoterapeut, å ena sidan vara aktiv och ställa frågor kring alkoholkonsumtion, 
eller att låta patienten själv lyfta sina problem i sin egen takt. Den redovisade 
forskningen visar emellertid en entydig preferens för den aktiva, tydliga och 
frågande terapeutiska hållningen. Ball och Legow (1996) beskriver att en aktiv, 
tydlig, stöttande terapeut bidrar till ökad trygghet hos patienten. Vidare 
understryker Johannson et al., (2005) att patienter sällan tycker det är fel att 
terapeuten ställer frågor om alkoholvanor. Ett aktivt förhållningssätt i frågor som 
berör patientens alkoholkonsumtion, kan förhindra en mer allvarlig 
beroendeutveckling (Johansson et al., 2002).  

En uppfattning hos några av informanterna, gällde bristen på utbildning kring 
riskbruk av alkohol inom olika sjukvårdsutbildningar. Vem som utvecklar riskbruk 
är svårt att avgöra. Riskerna påverkas av individens dryckesmönster, 
livsstilsfaktorer, eventuella sjukdomar, social situation, ålder och kön (Andersson 
& Spak, 2012). Svåra förluster, sorg samt trauman predicerar beroendetillstånd, 
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men kan även vara orsakat av detsamma (Moring, 1997). Pförringer et al., (2018) 
belyser läkare som en sårbar grupp till att utveckla riskbruk och substansberoende 
samt att det finns ett tabu att tala om det inom gruppen. En strukturerad 
utbildning efterfrågas, med syfte att erbjuda hjälp till olika grupper som ligger i 
riskzonen att utveckla riskbruk. Gunzerath et al., (2011) beskriver hur 
problematisk alkoholutveckling sker som ett kontinuum över tid och det är viktigt 
att individanpassa insatser utifrån om en riskkonsumtion föreligger, eller om 
patienten är på väg mot en mer allvarlig beroendeutveckling (Gunzerath et al., 
2011). 

Några av informanterna beskrev att det kan ta tid att förstå att symptomen 
patienten söker för, kan vara relaterade till riskbruk samt att det är en 
tålamodsprövande patientgrupp, ofta med svårighet att stanna kvar i terapin. 
Patientens samspel och engagemang är viktigt i förändringsarbetet. En otrygg 
anknytningsstil kan påverka terapirelationen med bland annat flera avbrott, vilket 
kan äventyra terapiarbetet. Broberg (2008) belyser hur en otrygg anknytningsstil 
påverkar hur terapirelationen gestaltar sig.  

Attityder och könsroller påverkar synen på riskbruk. Några av informanterna 
beskrev att det finns en större tolerans för mäns riskbruk än för kvinnors och att 
det kan vara mer skambelagt för en man att söka hjälp. Kvinnor söker i större 
utsträckning behandling för alkoholproblem och är mer tydliga med vad dom vill 
få hjälp med. Det är mer skamligt att vara kvinna och dricka för mycket, utifrån 
ett könsrollsperspektiv. Alkoholen kan vara en hjälp till att reglera svåra känslor. 
En studie lyfter fram att kvinnor i större utsträckning undertrycker fientliga 
känslor och förbittring, till skillnad från män, (Moring, 1997).  

Informanterna beskrev hur den psykodynamiska terapin ett genuint möte 
mellan patient och terapeut som ligger till grund för terapin. Patienter med 
alkoholproblem vänder sig ofta bort från mänskliga relationer till en relation med 
alkoholen. Några av informanterna beskrev hur försvar och motstånd är ofta 
förekommande hos patienten med syfte att minska betydelsen av en riskfylld 
alkoholkonsumtion. Objektrelationsteorin förklarar dynamiken i relationer, samt 
hur individens problematik ger upphov till olika försvar och motstånd (Gomez, 
1997).  

Patientens lidande ses som viktigt i förändringsarbetet. Smärtsamma känslor, 
problematiska relationer, brister i självkänsla kan vara orsak till att ett riskbruk 
utvecklas. Terapeutens uppgift blir att hjälpa patienten uppmärksamma sina 
försvar genom en empatisk och reflekterande hållning samt hjälpa patienten lära 
känna och benämna sina känslor och inre tillstånd. Seldén och Westman (2012) 
beskriver terapiarbetet som att flytta den förförande kraften från 
övergångsobjektet alkohol, till terapeuten och den terapeutiska relationen.  

Shedler, (2010) belyser essensen i psykodynamisk terapi som ett utforskande av 
de aspekter av självet som inte är fullt kända. Syftet är att patienten skall få mer 
tillgång till sina resurser och att reducera sina symptom. Detta står i kontrast till 
ett kognitivt fokus, där tankar och värderingar i större utsträckning lyfts fram. 
Intellektuell insikt vid ett kognitivt fokus är vitt skilt från emotionell insikt, där det 
sistnämnda leder till förändring på en djupare nivå. 
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Informanterna beskrev erfarenheter av att patienter med en otrygg anknytning 
är mer benägna att använda alkohol på ett riskfyllt sätt som ångestreducering samt 
att få tillgång till sina känslor i nära relationer. Vid otrygg anknytningsstil finns 
ofta en misstro till mänskliga relationer, och det är vanligt med olika försvar för 
att undvika ångest, aggression, frustration samt sorg. En trygg och förutsägbar 
terapirelation möjliggör en djupare bearbetning av känslor samt ökad självinsikt 
för patienten (Ball & Legow, 1996). Broberg (2008) belyser hur missbruk ofta 
samvarierar med ångest och depressiva symptom, vilka kan ha sitt ursprung i en 
bristande anknytning.  

Informanternas beskrev hur patientens både medvetna och omedvetna 
konflikter och kriser, blir förstått och talbart i psykodynamisk terapi. Det behövs 
ett hållande från terapeuten av det svåra, tills dess patienten själv klarar att hantera 
det. Moring (1997) beskriver att i denna process behöver terapeuten ha tillit till 
terapialliansen och till sin metod. Brister terapeuten i denna tillit, kan patientens 
ångest väcka obehag hos terapeuten, som då kanske förbigår patientens möjlighet 
att förstå sina behov samt orsaken till sin ångest. Patienten har vänt sig till sin 
drog/alkohol som den enda strategi att reglera ångest och relationer. En av 
informanterna beskrev sin erfarenhet som privatpraktiserande psykoterapeut, att 
patienter inte alltid tycker om att få frågor gällande alkohol i anslutning till de 
sökta symtomen.  

Weegmann och Khantzian (2011) beskriver hur den psykodynamiska terapin 
hjälper patienten att förstå tidiga orsaker till sina problem men också hur en 
skadlig alkoholkonsumtion kan ha bidragit till att dessa har utvecklats.  
En reflektion av författaren till studien: Är den psykodynamiska metoden 
underskattad vid riskbruk av alkohol? Informanternas erfarenheter pekar på hur 
patientens insikt om alkoholens betydelse och funktion kan förhindra en mer 
allvarlig beroendeutveckling sker? Styrkan och hoppet med psykodynamisk terapi 
vid riskbruk av alkohol är att patienten erbjuds en trygg terapeutisk relation, där 
relationella och känslomässiga problem kan förstås och bli talbara, beteenden kan 
bli begripliga och alkoholen kan bli mindre betydelsefull.  
 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Som förslag till vidare forskning föreslås att undersöka patienters upplevelse av 
psykodynamisk terapi vid riskbruk av alkohol. 
Ytterligare ett förslag till fortsatt forskning skulle vara att kartlägga hur många 
psykodynamiskt skolade terapeuter som har kunskap om riskbruk av alkohol. 
Efterfrågas en sådan kunskap och skulle den vara relevant i 
psykoterapiutbildningar?  
Ett ytterligare förslag skulle vara att undersöka feministiskt inriktade terapeuter 
och deras erfarenhet och syn på riskbruk av alkohol. 
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Bilaga 1 

Förfrågan om deltagande i en intervjustudie om terapeutens upplevelse av 
psykodynamiskt arbete med patienter som har ett riskbruk av alkohol. 

Du får det här informationsbladet med anledning av ett genomfört riktat urval av 
legitimerade psykodynamisk skolade terapeuter. Min förhoppning är att du kan 
tänka dig att medverka i en studie om individers riskbruk av alkohol, kopplat till 
terapeuters upplevelse av psykodynamiskt terapiarbete. 

Innan du bestämmer dig för att delta är det viktigt att du tar dig tid att läsa igenom 
det här informationsbladet. Om du har några frågor är du välkommen att höra av 
dig till mig. Jag heter Katarina Lindén och arbetar vanligtvis i en öppenvård med 
riskbruk-, missbruk och beroendeproblematik. Jag studerar parallellt vid Ersta-
Sköndal Bräcke Högskola vid St. Lukas utbildningsinstitut i Göteborg. I januari 
2019 påbörjar jag det sista året på det legitimationsgrundande 
psykoterapiprogrammet med inriktning psykodynamisk individualterapi med 
vuxna. Intervjuerna med dig och andra kommer att utgöra grunden till min 
examensuppsats. 

Syfte: Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur psykodynamiskt 
skolade terapeuter upplever terapiarbetet med individer som har ett riskbruk av 
alkohol och om det finns något/några gemensamma teman i de intervjuades 
berättelser. Om så är fallet avser även författaren till studien att undersöka om 
dessa teman kan vara av generell relevans. 

Varför är just du inbjuden att delta i studien? Du är inbjuden då jag har gjort 
ett riktat urval till legitimerade psykoterapeuter med en längre erfarenhet av 
psykodynamisk behandling samt med inblick i alkoholproblematik. 

Är deltagandet konfidentiellt? Det du säger i intervjun kommer att 
avidentifieras så att upplevelser, åsikter och eventuella citat inte går att härleda till 
dig. Du kommer att få kallas för ett annat namn i uppsatsen. Dina svar vid 
intervjun kommer att förvaras på ett sådant sätt, att ingen annan än författaren till 
uppsatsen kommer att kunna ha tillgång till dem. Det gäller även dina 
kontaktuppgifter och samtyckesformulär. När uppsatsen är färdig och godkänd 
kommer allt arbetsmaterial att förstöras. Informationen på författarens dator 
under uppsatsarbetet, är skyddat av ett lösenord som endast författaren till studien 
känner till. 

Frivillighet: Du bestämmer själv om du vill delta eller ej. Jag kommer inom en 
vecka efter att du fått detta informationsbrev, kontakta dig för en återkoppling om 
intresse finns i att deltaga och att i så fall bestämma tid och plats för intervjun. 
Därefter skickar jag en bekräftelse på bestämd tid och plats. I samband med 
intervjun skall ett samtyckesdokument skrivas under innan intervjun påbörjas. 
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Tillvägagångssätt: Intervjun sker förslagsvis på din arbetsplats. Intervjun 
beräknas ta ungefär en och en halv timma och vi hittar en tid i januari – april 2019 
som passar dig. Jag gör en ljudupptagning av intervjun för att därefter kunna 
skriva ut den ordagrant. Ljudupptagning raderas i anslutning till att uppsatsen 
blivit godkänd. 

Samtycke: Innan intervjun kommer du att få skriva på ett samtyckesdokument, 
vilket innebär att du skriver under att du samtycker till deltagande i studien och till 
ljudinspelningen. Du har naturligtvis rätt att ångra dig och välja att inte deltaga. 
Det gäller närsomhelst under processen, även efter genomförd intervju. 

Etiska aspekter: Varken intervjun eller studien utsätter deltagarna för några 
risker som kan förutses. Studien följer forskningsetiska regler för vetenskapliga 
studier, vilket innebär att tänkbara scenarion noga övervägs utifrån anonymitets- 
och konfidentalitetskravet, nyttjandekrav och inhämtande av information samt 
samtyckeskrav. 

Övrigt: Önskar du ta del av uppsatsen finns möjlighet att göra det i form av en 
PDF-fil, efter att uppsatsen har examinerats och godkänts. 

Kontaktuppgifter till ansvariga: Om du har några frågor om studien eller 
genomförandet innan du bestämmer dig är du välkommen att kontakta mig eller 
min handledare för vidare information. 

Med vänlig hälsning 

student: Katarina Lindén 

Handledare: Fil dr. Björn Elwin 
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Bilaga 2 

Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i intervjustudien med titeln; 
Terapeuters upplevelse av psykodynamiskt arbete med patienter som har ett 
riskbruk av alkohol. Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen 
samlas in, bearbetas och handhas. Jag har även informerats om att mitt deltagande 
är frivilligt och att jag, när jag vill, kan avbryta min medverkan i studien utan att 
ange orsak. Jag samtycker härmed till att medverka i denna intervjustudie som 
handlar om; Terapeuters upplevelse av psykodynamiskt arbete med individer som 
har ett riskbruk av alkohol. 

Ort och datum: Göteborg 2019- 

Namnunderskrift __________________________________ 

Namnförtydligande ________________________________ 

Forskarens namn __________________________________ 

Namnförtydligande _________________________________ 

Handledares namn __________________________________ 

Namnförtydligande __________________________________ 
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Bilaga 3 

Frågor Guide 

 1.    Vilken är din erfarenhet av att arbeta psykodynamiskt med patienter 
som har ett riskbruk av alkohol?  

Är det ett vanligt eller mindre vanligt förekommande problem hos dina patienter? 

2. Hur upplever du definitionen riskbruk av alkohol? 

 Är definitionen hjälpsam eller ej i det terapeutiska arbetet? 

Väcks det några egna känslor /tankar eller associationer kring riskbruk? 

3. Vilken möjlighet eller begräsning upplever du finns av att arbeta 
psykodynamiskt vid riskbruk av alkohol? 

Hur uppmärksammar du om ett riskbruk föreligger hos P? 

Upplever du att det är lätt eller förenat med motstånd att fråga patienten om      
riskbruk? 

Är det skillnad på att fråga män och kvinnor? 

4. Hur problematiserar du patientens riskbruk av alkohol utifrån ett 
psykodynamiskt perspektiv? 

Använder du specifika teorier? 

5. Vilken är din erfarenhet av preventivt arbete kring alkohol? 

6. Är det något du vill tillägga?  
 
 
 


