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Sammanfattning/abstract 
Människor med allvarligare missbruksproblem lider ofta av samsjuklighet. Syftet 
med studien var att undersöka kvantitativ förekomst av PTSD bland klienter med 
diagnosen missbruk/beroende på ett behandlingshem i Sverige samt skillnader i 
förekomst av PTSD mellan män och kvinnor. Även ett kvalitativt syfte fanns 
avseende missbrukande människors livsvärld och deras syn på sambandet mellan 
trauma och missbruk samt behandling. 
 
Urvalet bestod av 41 individer med diagnosen missbruk/beroende som testats 
med mätinstrumentet PCL-C vilket mäter problem och besvär som människor 
kan få som en reaktion på stressande upplevelser. Två av individerna från urvalet 
valdes för djupintervjuer. 
 
Studiens kvantitativa resultat visade att urvalsgruppen i förhållande till en 
normalpopulation, har betydande större del individer med indikationer på PTSD 
(65% mot 5,6%). Mer än dubbelt så många kvinnor som män indikerade 
förekomst av PTSD vilket överensstämmer med normalpopulationen. 90% av 
kvinnorna hade värden över det kritiska värdet på PCL-C.  
 
Studiens kvalitativa resultat visade på ett möjligt samband mellan tidigare svåra 
upplevelser i livet och situationen idag. Båda de intervjuade individerna hade 
erfarenhet av svåra händelser i barndomen, tonåren och i vuxenlivet. Båda såg de 
svåra händelsernas påverkan på psykisk- och fysisk hälsa och relationer samt en 
koppling mellan svåra händelser och missbruk. Båda hade också tankar om att 
fokus på/behandling av svåra händelser kan påverka missbruket. 
 
Slutsatser av studien kan sammanfattas i att många människor med 
missbruksproblem också har en traumabakgrund, att kvinnor har det i större 
utsträckning än män och att detta bör beaktas vid mötet med, och i behandlingen 
av missbrukare.  
 
Nyckelord: PTSD, missbruk, behandling, kön, trauma, anknytningsteori, 
mentalisering. 
 
Keywords: PTSD, abuse, treatment, gender, trauma, attachment theory, 
mentalization.  
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1 Inledning 
Förekomsten av PTSD (Post Traumatiskt Stress Syndrom), både komplex och 
enkel, är sannolikt mer vanlig än vad man tidigare trott. Vid PTSD finns ofta en 
samsjuklighet med till exempel missbruk (Bergh Johannesson & Lundin, 2007).  
 
Eftersom behandling av PTSD kräver gedigen kunskap och mycket tålamod 
(Gerge, 2010) riskerar de rekommendationer som Socialstyrelsen (2007) ger för 
behandling av missbruk, Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård, att 
vara otillräckliga.  
 
Det finns studier som visar skillnader i synen på mäns och kvinnors missbruk. Ett 
antagande är att kvinnor ofta har ett traumatiskt förflutet bakom sig i form av till 
exempel sexuella övergrepp eller misshandel (Holmberg, 2000). Det finns stora 
skillnader i bemötande av kvinnliga respektive manliga missbrukare inom till 
exempel socialtjänsten eller i vården. Ett exempel på detta är att kvinnor bemöts 
utifrån en grundläggande könsidentitet och männen utifrån en förvärvad 
missbrukaridentitet. Även missbruksbehandlingar verkar ha olika fokus beroende 
på vilket kön den hjälpsökande tillhör (Lander, 2003). 
 
Syftet med denna studie är att undersöka förekomsten av PTSD i ett urval av 
individer med diagnosen missbruk/beroende, ofta i kombination med ytterligare 
en eller flera diagnoser. Studien undersöker också eventuella könsskillnader i 
förekomsten av PTSD. Synen på traumatiska händelsers inverkan på livet och 
missbruket undersöks hos två av urvalets individer. Enskilda individers berättelser 
lyfter fram deras syn på livet, missbruket och traumatiska händelser. Intresset för 
andra människors livsvärld är ett utmärkt sätt att komma närmare och förstå ett 
fenomen som till exempel missbruk. 
 
2 Teoretisk bakgrund 
2.1 Trauma 
Trauma är det grekiska ordet för ”sår” eller ”skada”(Oxford Dictionaires, 2012). 
Ett psykiskt trauma kan definieras som eftereffekterna av en extremt påfrestande 
händelse eller situation som varken kan undflys eller hanteras med individens 
tillgängliga resurser (Van der Kolk, McFarlane & Weisaeth, 1996). 
 
PTSD diagnosticeras enligt DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders) utifrån sex kriterier. Dessa kriterier är att 1) personen har varit utsatt 
för en traumatisk händelse, 2) att den traumatiska händelsen återupplevs om och 
om igen, 3) ett ständigt undvikande av stimuli som associeras med traumat och 
allmänt nedsatt själslig vitalitet (som inte funnits före traumat), 4) ihållande 
symptom på överspändhet (som inte funnits före traumat), 5)störningen har varat 
mer än en månad och 6) störningen orsakar kliniskt signifikant lidande eller 
försämrad funktion i arbete eller i andra viktiga avseenden (American Psychiatric 
Association, 2002), bilaga 1.  
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Traumatisering kan delas in två grupper beroende på allvarlighetsgrad, typ 1 och 
typ 2. Typ 1 avser ett avgränsat, enskilt trauma (till exempel en bilolycka eller en 
våldtäkt) och händelsen orsakas inte av en person som man är beroende av. I den 
gruppen ingår diagnoserna ASD (Akut Stressyndrom) och PTSD. Enkel PTSD 
kan läka spontant medan PTSD (typ 2) som uppstår på grund av upprepad eller 
långdragen traumatisering sällan gör det. Den kan istället bli kronisk. I denna 
grupp ingår komplex PTSD och DESNOS (Disorder of Extreme Stress, Not 
Otherwise Specified) (Terr, 1991). 	  

Trauma och dissociation hänger nära ihop, dissociation är i princip alltid en följd 
av trauma och trauma medför i princip alltid dissociation (Wallroth, 2010). Det 
finns olika sätt att beskriva dissociation och ett sätt är som en omedveten strategi 
som påverkar individens medvetenhet om sig själv, andra och livssituationer med 
syfte att överleva psykiskt. När man dissocierar är explicit- och implicit minne inte 
längre sammanlänkat (Siegel, 2007). 
 
Ett annat sätt att se dissociation är som en uppdelning av personligheten i två 
dissociativa delar där varje del är som en hel person med idéer om världen och 
relationer till världen (Van der Hart & Nijenhuis, 2008). Störningar i den 
integrativa kapaciteten vad gäller informationsbearbetning och 
återhämtningsförmåga kan vara en förklaring till dissociation (Bergh Johannesson 
& Lundin, 2007). 
 
2.2 Anknytningsteori 
Anknytningsteorin utgår ifrån studier av barns sätt att relatera till sin primära 
vårdgivare (oftast modern). Anknytningen är det känslomässiga band som barnet 
knyter till de personer som är i dess närhet. Ett av de viktigaste begreppen i 
anknytningsteorin är trygg bas som syftar till den bas föräldrarna utgör och varifrån 
barnet gör utflykter för att sedan komma tillbaka. Föräldrarnas uppgift är att 
finnas kvar efter att barnet utforskat världen och att välkomna barnet på ett bra 
sätt. Ju mer trygghet barnet känner desto större utflykter kan det ge sig ut på för 
att på så vis bli mer och mer självständigt (Bowlby, 2005). 
 
Beroende på relationen till föräldern utvecklar barnet olika sätt att anknyta. Dessa 
delas upp i trygg- och otrygg anknytning. Otrygg anknytning finns i tre olika 
former, undvikande-, ambivalent- och desorganiserad anknytning . Desorganiserad 
anknytning är den allvarligaste formen av otrygg anknytning. På 1970-talet började 
man empiriskt studera olika typer av anknytningsstrategier. Detta bland annat 
genom ett experiment som kallades strange situation där man utsatte barn för mild 
stress och därefter studerade barnets beteende gentemot föräldern. För att studera 
vuxnas anknytningsmönster utvecklades en semistrukturerad intervju, Adult 
Attachment Interview (AAI) (Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978). Trauman 
överförs till följd av subtila störningar i det känslomässiga samspelet mellan 
anknytningspersonen och barnet (Wennerberg, 2010).  
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80 % av barn med desorganiserad anknytning har utsatts för trauma i den tidiga 
utvecklingen. Alla människor dissocierar men vid desorganiserad anknytning 
tenderar dissociationen att bli av en mer allvarlig sort eftersom dessa barn inte 
känslomässigt kan hantera det som händer (Lyons-Ruth, 2003). 
 
2.3 Mentalisering 
Mentalisering utgår delvis från den kognitiva psykologins begrepp theory in mind 
där man menar att människan förstår att även andra har ett medvetande. Den 
kognitiva psykologin utgår ifrån genetik och kognitiva aspekter. 
Mentaliseringsbegreppet har en något djupare innebörd då det innefattar alla 
mentala tillstånd (känslor, tankar, önskningar) och ser på anknytningsrelationen 
snarare än genetiken (Fonagy, Gergely & Jurist, 2005). 
 
Mentalisering innebär att du förstår dig själv och andra utifrån tankar och känslor 
och att du förstår att alla uppfattar världen på sitt eget sätt eftersom alla har olika 
erfarenheter, intressen och kunskaper. Mentaliseringsförmågan utvecklas 
successivt och är inte någorlunda stabil förrän i fyra-femårsåldern. 
Mentaliseringsförmågan är inte statisk. Vid stress fungerar den sämre och vid 
ångest slås förmågan helt ut. När mentaliseringsförmågan avtar återgår man till ett 
mer infantilt sätt att tolka verkligheten. Psykiskt ekvivalens innebär att man 
sammanblandar fantasi och verklighet och att man tror att man vet vad andra 
tänker och känner. Låtsasläge innebär att man tappar kontakten med någon del av 
den inre eller yttre verkligheten och till exempel använder sig av försvaret 
intellektualisering för att undvika känslor (Fonagy, Gergely & Jurist, 2005). 
 
PTSD kan beskrivas som ett pendlande mellan låtsasläge och psykiskt ekvivalens. 
Den traumatiserade försöker hålla isär inre och yttre verkligheter och håller delar 
av den inre verkligheten borta samtidigt som gränserna mellan den inre och yttre 
verkligheten är utsuddade. Det viktigaste skyddet mot traumatisering är 
människans egen- och omgivningens mentaliseringsförmåga. Obearbetade 
trauman kan leda till mentaliseringsbrist vilket för trauman över till nästa 
generation, via anknytningen (Wallroth, 2010). 
 
3 Tidigare forskning 
3.1 Empiriska vetenskapliga studier 
3.1.1 Trauma 
Komplex PTSD och DESNOS uppstår under långvarig traumatisering och då 
andra människor är orsak till traumatiseringen (till exempel vid sexuella övergrepp, 
långvarig tortyr eller misshandel). De flesta med dessa diagnoser är massivt 
traumatiserade (Van der Hart, Nijenhuis & Steele, 2006). Individer med diagnosen 
DID (Dissociative Identity Disorder, tidigare Multiple Personality 
Disorder)(American Psychiatric Association, 2002) har till 98-99% en historia av 
upprepade och/eller livshotande övergrepp i barndomen (Van der Hart, Nijenhuis 
& Steele, 2006). 
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Det finns inte något samband inom psykiatrin som är starkare än det mellan 
tidigare allvarlig traumatisering och psykiatriska diagnoser (Gerge, 2010).  
 
År 2005 genomfördes en enkätstudie av 3000 svenskar (1500 män och 1500 
kvinnor). Urvalet gjordes slumpmässigt ur hela befolkningsregistret. Resultatet 
mynnade ut i en bedömning att 3,6 % av männen och 7,4 % av kvinnorna (5,6 % 
av totalgruppen) uppfyllde kriterierna för PTSD (Frans, Rimmö, Åberg & 
Fredrikson, 2005). Andra siffror pekar på PTSD hos 2% av Sveriges befolkning. 
(Michel, Bergh Johannesson, Ahmad & Lundin, 2006). I en undersökning av 
allmänmedicinska patienter pekar siffran på 3,5-6,5% (Thulesius, Alveblom & 
Håkansson, 2004). Hos grupper som utsatts för svåra psykiska trauman ligger 
siffran på 15-30%. Alla som är med om en potentiellt traumatiserande händelse 
utvecklar inte PTSD, bara cirka 25% av dem. Avsiktliga händelser såsom våld 
påverkar människor mer än oavsiktligt utlösta händelser såsom till exempel en 
naturkatastrof (Gerge, 2010). 
 
Cirka 75% av de människor som utsätts för ett trauma utvecklar inte PTSD. 
Individuella faktorer såsom kön, ålder, begåvnings- och utbildningsnivå, etnisk 
tillhörighet, tidigare psykisk sjuklighet, psykisk sjuklighet i familjen, 
misshandel/sexuella övergrepp i barndomen, biologi, familj- och social tillhörighet 
samt socialt stöd påverkar risken för att drabbas av PTSD (Michel, Bergh 
Johannesson, Ahmad & Lundin, 2006). 
 
Vikten av stöd efter ett trauma kan inte tillräckligt betonas vad gäller läkning. 
Omsorgssvikt eller felbehandling kan snarare förvärra än förbättra situationen 
efter ett trauma. Traumat måste hanteras utifrån vad som för individen är möjligt. 
Det är till exempel nödvändigt att individen får hjälp att stabiliseras innan 
traumabearbetning påbörjas. Att försöka forcera detta kan ta sig uttryck i bland 
annat försvarsstrukturer i form av dissociation, förnekande, idealisering, 
självskadebeteende eller självmedicinering i form av droger eller alkohol (Bergh 
Johannesson & Lundin, 2007). 
 
Genom en longitudinell studie har man kunnat bevisa desorganiserad anknytning 
som andra generationseffekt. Tidigare har man sett att desorganiserad anknytning 
skapar en sårbarhet för dissociation om barnet senare drabbas av trauman (till 
exempel sexuella övergrepp, misshandel). Nu har man konstaterat att störningar i 
anknytning direkt förutsäger dissociativa symptom utan att det behöver 
förekomma specifika traumatiska upplevelser senare under uppväxten. Svaret söks 
i ”dolda trauman” eller ”trauma genom frånvaro”, vilket handlar om att föräldern med 
desorganiserad anknytning drar sig undan känslomässigt från sitt barn (Lyons-
Ruth, 2003). 
 
Det svåraste för barnet är då föräldern, med sina egna obearbetade trauman, 
skrämmer barnet alternativt själv blir skrämd av barnet. Det avgörande för att 
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barnet ska må bra är förälderns tillgänglighet och reglering av barnets 
rädslouttryck (Main & Hesse, 1990). Behandlingen av dissociativa tillstånd och 
trauma behöver ta hänsyn till det nära sambandet till desorganiserad anknytning. 
Forskning har konstaterat störningar i metakognitiva processer hos personer med 
desorganiserad anknytning. Detta innebär svårigheter att förstå och hantera 
känslor och att kontrollera mentala tillstånd (Liotti, 2004). 
 
3.1.2 Trauma, missbruk och behandling 
Det föreligger ofta en komorbiditet mellan PTSD och andra psykiatriska tillstånd. 
Missbruk är en av de störningar som kan härröras ur eller relateras till PTSD. 
Missbruket tjänar då ofta som självmedicinering mot den typ av plågsamma 
symptom som ett trauma är upphov till (Bergh Johannesson & Lundin, 2007). 
 
Missbruk tillhör en av de mest frekventa diagnoserna hos patienter med diagnosen 
DID. Kliniker som i första hand behandlar missbrukare stöter troligen på dessa 
individer men känner inte alltid igen dem eller förstår inte deras problematik 
(McDowell, Levin & Nunes, 1999).  
 
Många kliniker och forskare är överens om att vikten av stöd efter ett trauma är 
avgörande för ett traumas läkning och att felbehandling kan förvärra situationen. 
Människor med PTSD i kombination med till exempel missbruk behöver därför 
få del av den speciella typ av stöd, behandling och kunskap som forskarna anser 
att traumatiserade människor behöver. Missbruket kan inte behandlas utan hänsyn 
till traumats besvärliga karaktär. Bearbetning och behandling av komplex PTSD 
kräver tid, kunskap och tålamod (Gerge, 2010). Behandlingen måste anpassas 
utifrån individens möjligheter att hantera sitt trauma (Bergh Johannesson & 
Lundin, 2007). Obearbetade trauman kan leda till mentaliseringsbrist och på så vis 
föra trauman över till nästa generation, via anknytningen (Wallroth, 2010).  
 
Socialstyrelsens (2007) nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård 
förespråkar en utveckling mot behandlingar som utmärks av klar struktur, fokus 
på missbruket och beroendet, väldefinierade åtgärder och detaljerade riktlinjer 
(manualiserade behandlingar). Vissa populära behandlingsmetoder, bland annat 
Minnesotamodellen (startades 1949 av Hazelden Foundation) och som grundar 
sig på Anonyma Alkoholisters (AA) 12-steg, ser i första hand på missbruket som 
en sjukdom och fokuserar inte på de bakomliggande faktorerna. Detta innebär 
oftast snabba behandlingar (ett antal veckor) där missbruket ses som ett fristående 
problem istället för som ett symptom (AA Services, 2001). 
 
3.1.3 Trauma, missbruk och kön 
PTSD är vanligare hos kvinnor än hos män (Michel, Bergh Johannesson, Ahmad 
& Lundin, 2006). Sannolikt är förekomsten av PTSD även hos missbrukande 
kvinnor vanligare än hos missbrukande män. 
 
Det finns skillnader i hur män och kvinnor beskrivs och behandlas i förhållande 
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till sitt missbruk. Missbrukande kvinnor beskrivs ofta som offer, traumatiserade 
och utsatta för övergrepp. Föreställningen är också att de saknar relationer till 
andra kvinnor. De missbrukande männen beskrivs däremot utifrån missbruket, 
som knarkare, tjuvar och bedragare men aldrig som förövare som utsätter 
kvinnorna. Denna syn gör att kvinnornas behandling kommer att fokusera på 
könsidentitet, självkänsla och relationer medan männens behandling fokuserar på 
identiteten som missbrukare. Med andra ord en grundläggande könsidentitet hos 
kvinnor och en förvärvad missbrukaridentitet hos män (Holmberg, 2000). 
 
Socialtjänstens syn på missbrukande kvinnor respektive män har studerats utifrån 
vilket bemötande man tycker sig få och synen på behandlingsbehov. Kvinnorna 
möttes oftare utifrån hur de såg ut (”sliten”, ”trött”) medan männen möttes som 
aktiva personer som fick berätta vad de gjort sedan sist. Kvinnorna möttes också 
av socialtjänstens oro för att deras barn for illa och kände ofta att de behövde leva 
upp till ett medelklassideal som husmödrar. Kvinnornas insatser handlade om 
boende, ekonomiskt bistånd och behandling på hem med uteslutande kvinnor. 
Fokus i behandlingen låg på individuella samtal och skötseln av ett hushåll. Inget 
gick ut på arbete och utbildning. För männen var situationen den omvända 
(Lander, 2003). Dessa resultat får stöd i en studie där personalen inom 
socialtjänsten har uttalat sig (Bogren, 2009). 
  
Det finns en föreställning om att kvinnligt missbruk har ett närmare samband 
med svåra tidigare händelser än manligt missbruk. Som riskfaktorer för 
alkoholmissbruk har uppgivits brytpunkter i barndomen såsom separationer eller 
sexuellt utnyttjande samt våld och hot (Spak, 2001, Trulsson, 2003). Nio av de tio 
tillfrågade kvinnorna i en studie hade utsatts för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld. 
Kvinnorna kände sig beroende av mannen på grund av skuld, skam och kärlek 
eftersom de ofta brutits ner psykologiskt. Att tillhandahålla drogen var också ett 
sätt att hålla kvinnan kvar. Nästan alla missbrukande kvinnor utsätts för våld från 
närstående män (Bolmstedt, 2005).  
 
Olausson (2008) hävdar i en studie att det är vanligt att kvinnor söker hjälp för att 
de mår dåligt psykiskt och att det senare visar sig att de också missbrukar. Ofta 
debuterade problemen i tidig ålder och ofta handlade det om självmordstankar, en 
nära anhörigs död eller övergrepp. Gemensamt för kvinnorna i studien var att de 
hade en ointegrerad självbild och att de saknade trygga, nära relationer och tillit till 
andra människor. Vården verkar endast se missbruket eller de psykiska 
svårigheterna, aldrig båda. Cruce (2008) fastställer att samordnad behandling är att 
föredra, psykisk sjukdom och missbruk bör behandlas samtidigt.  
 
4 Frågeställningar 
I ett urval av personer med diagnosen missbruk/beroende, hur vanligt är det att 
de indikerar PTSD enligt PCL-C? (PTSD Checklist- Civilian, undersöker problem 
och besvär som människor kan få som en reaktion på stressande upplevelser.) 
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Finns det i urvalet någon skillnad mellan hur många män respektive kvinnor som 
indikerar PTSD enligt PCL-C? 
H0- Det finns ingen skillnad mellan män och kvinnor. 
H1- Det finns en skillnad mellan män och kvinnor. 
 
Hur beskriver två missbrukande klienter på ett behandlingshem sin syn på 
traumatiska händelsers påverkan på livet och på missbruket?  
 
Viken syn har dessa två klienter på fokus på/behandling av, trauma i förhållande 
till missbruk? 
 
5 Metod 
Undersökningen genomfördes i två steg, ett kvantitativt och ett kvalitativt. Den 
kvantitativa delen undersökte hur vanligt det är med PTSD bland individer med 
diagnosen missbruk/beroende samt om det förelåg någon skillnad mellan män 
och kvinnor. I den kvalitativa delen gjordes två djupintervjuer för att söka förstå 
traumaproblematik i förhållande till missbruk och i förhållande till behandling. 
 
5.1 Undersökningsdeltagare 
5.1.1 Kvantitativ del 
Denna studie utgick ifrån 41 individer med diagnosen missbruk/beroende (i 
fortsättningen kallade klienter). Tjugo av dem var kvinnor och 21 var män. 
Samtliga hade aktuella erfarenheter av eget missbruk av till exempel alkohol, 
heroin, hasch, amfetamin, Subutex, benzodiazepiner. Denna studies utgångspunkt 
var de journaler och andra dokument som sänts till behandlingshemmet vid 
placeringens början. Bland dessa valdes de klienter med diagnosen 
missbruk/beroende ut.  
 
De 41 klienternas ålder varierade från 19 till 57 år. Den äldsta kvinnan var 57 år 
och den yngsta kvinnan var 19 år. Bland männen var motsvarande siffror 49 och 
20 år. Dessa 41 klienter var någon gång under året 2011 inskrivna på ett specifikt 
behandlingshem för att bland annat få behandling för sina missbruksproblem. 
Samtliga hade också någon annan diagnos utöver missbruk/beroende. Exempel 
på sådana diagnoser var borderline personlighetsstörning, antisocial 
personlighetsstörning, paranoid personlighetsstörning, psykos, generaliserad 
ångestsyndrom, schizofreni och anorexi. Inklusionskriteriet var de klienter som 
diagnosticerats med missbruk/beroende. 
 
5.1.2 Kvalitativ del 
Klienterna som intervjuades var en man och en kvinna. Dessa två valdes bland de 
41 klienterna i urvalet utifrån att de hade bland de högsta värdena på PCL-C och 
fortfarande fanns tillgängliga för intervju. Den ena klienten var nyligen utskriven 
men bodde i nära anslutning till behandlingshemmet där intervjuerna gjordes, den 
andra var fortfarande inskriven på behandlingshemmet.  
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5.2 Undersökningsmetod 
5.2.1 Kvantitativ del 
Den kvantitativa delen undersökte förekomsten av PTSD i det nämnda urvalet 
samt en eventuell skillnad mellan män och kvinnor. Utifrån ett positivistiskt 
synsätt försökte den finna mönster och regelbundenheter i data. Enligt Patel & 
Davidson (2011) är den positivistiska forskningens uppgift att finna empiriska 
bevis, att finna kausala förklaringar och se skillnader på subjektiva värden och 
objektiva fakta. Forskarens objektivitet som distanserad, neutral och opartisk är en 
viktig del i synsättet. 
 
5.2.2 Kvalitativ del 
Studien gjorde en kvalitativ ansats då den genomförde två semistrukturerade 
djupintervjuer för att söka förstå traumaproblematik i förhållande till missbruk. 
Den vill förstå och förklara klienternas livsvärld (söka dess innebörd och mening). 
Livsvärlden är de tolkningar individen gör av det hon/han upplever. Tolkningarna 
är färgade av tidigare erfarenheter och hur framtiden uppfattas (Langemar, 2008). 
 
Synsättet var hermeneutiskt där det gäller att förstå och tolka utifrån individens 
egen kännedom om kontexten och hennes/hans förförståelse. Den hermeneutiska 
cirkeln utgår från att man behöver förstå delarna för att förstå helheten och vise 
versa. Denna process har varken en början eller ett slut men den återkommer 
aldrig till exakt samma förståelse. Denna typ av studie är inte generaliserbar utan 
ser fenomen som föränderliga och regelbundna. Den söker det unika snarare än 
det generella och växelverkar mellan förståelse och förförståelse (Langemar, 
2008). 
 
5.3 Datainsamlingsmetoder 
5.3.1 Kvantitativ del  
PTSD Checklist-Civilian (PCL-C) (Weathers, Litz, Herman, Huska & Keane, 
1993) undersöker symptom i relation till stressande upplevelser och kan användas 
i alla populationer. De symptom som påvisas behöver inte vara kopplade till ett 
enda tillfälle.  
 
Testet består av en lista med 17 stycken problem och besvär som människor kan 
få som en reaktion på stressande upplevelser. Symptomen utgår ifrån DSM-IVs 
kriterier för PTSD. Ett par exempel på frågor är om man har återkommande 
oroande minnen, tankar eller bilder av en tidigare stressande upplevelse, en annan 
fråga rör svårigheter med att minnas viktiga delar av en tidigare stressande 
upplevelse, någon fråga rör sömnen och en annan framtiden. Den som testas ska 
tala om hur mycket hon/han besvärats av detta den senaste månaden. Detta 
beskrivs med hjälp av skalan 1-5 där 1 står för ”Inte alls”, 2 för ”lite grann”, 3 för 
”måttligt”, 4 för ”en hel del” och 5 för ”väldigt mycket”. Högsta möjliga värde är 85 
och det lägsta värdet är 17 (National Center for PTSD, 2011). 
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PCL-C kan användas för att identifiera individer som sannolikt uppfyller 
diagnosen PTSD på flera sätt. Antingen enligt cut-offpoäng eller via 
symptomkluster eller genom en kombination av de två. Cut-offpoängen sätts i 
relation till vilken kontext individen man undersöker är i och hur känsligt man vill 
att instrumentet ska vara. Om det är angeläget att maximera upptäckten av möjliga 
fall så sätter man ett lägre värde, vill man ställa en definitiv diagnos bör man välja 
ett högre värde för att minimera risken att få med dem som inte egentligen har 
denna diagnos. Ett par exempel på cut-offvärde är i primärvården, 33, vid soldater 
som varit i aktiv tjänst i Irak eller Afghanistan, 28, vid drogberoende, 44 (National 
Center for PTSD, 2011). 
 
Enligt symtomklustermetoden delas testet in enligt DSM-IVs olika kriterier, vissa 
frågor hör till vissa symptom. Enligt denna metod är individer sannolikt 
kandidater för PTSD om de rapporterar att de är måttligt störda av en eller flera 
återupplevandesymptom, tre eller flera undvikandesymptom och två eller flera 
överspändhetssymptom under den senaste månaden (Weathers, Litz, Herman, 
Huska & Keane, 1993). 
 
PCL-C finns upptagen som bilaga 2. 
 
5.3.1.1 Reliabilitet 
Ett antal internationella studier har redovisat internal consistency enligt 
Cronbachs metod (Coefficient alpha). Redovisade värden varierar mellan 0.88 
(Erlandsson & Rådahl, 2010) och 0,94 (Smith, Smith, Jacobson, Corbeil & Ryan, 
2007). Stöd finns för psykometriska egenskaper, internal consistency och test-
retest reliabilitet. (Ruggiero, Del Ben, Scotti & Rabalais, 2003). 
 
5.3.1.2 Validitet 
Instrumentets samtidiga validitet har testats i flera studier, t ex i relation till 
Mississipi Scale och Impact of Event Scale (Ruggiero, Del Ben, Scotti & Rabalais, 
2003). PCL-C har även testats mot flera diagnostiska intervjuinstrument för 
PTSD, till exempel Clinician- Administered PTSD-scale for DSM-IV (CAPS) och 
Structured Clinical Interview for DSM-III-R diagnoses (SCID-D). Stöd finns för 
konvergent validitet och diskriminerande validitet. (Manne, Du Hamel, Gallelli, 
Sorgen & Redd, 1998). Den svenska översättningen av PCL-C gjordes av Pöder 
(2008) och för att upprätthålla validiteten utfördes översättningen i enlighet med 
riktlinjer från European Organisation for Research and Treatment of Cancer 
(EORTC) Quality of Life Study Group (Cull, Spranglers, Bjordal, Aaronson, West 
& Bottomley 2002).  
 
5.3.2 Kvalitativ del 
Intervjuguiden är semistrukturerad, det vill säga utgår från ett antal specifika 
frågor men lämnar utrymme för följdfrågor, utvikningar och vidare reflektioner. 
Intervjufrågorna är sammanställda för att öka förståelsen för de missbrukande 
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klienternas syn på traumatiska händelsers påverkan på livet och missbruket samt 
behandling. Det som undersöktes utifrån intervjuguiden var klientens syn på 
samband mellan tidigare upplevelser i livet och hennes/hans situation idag, 
huruvida klienten hade varit med om svåra händelser, sambandet mellan tidigare 
händelser och psykisk- och fysisk hälsa, relationer, en eventuell koppling mellan 
svåra händelser och missbruk och huruvida fokus på/behandling av svåra 
händelser kan påverka missbruket. Under intervjuns gång tillkom frågor om synen 
på ärftlighet och en uppdelning av livet i barndom, tonår och vuxenliv. 
 
Intervjuguiden i sin helhet finns som bilaga 3. 
 
5.3.2.1 Reliabilitet 
Hög reliabilitet innebär att mätinstrumentet är pålitligt. Vid en intervju består 
mätinstumentet både av inspelningsapparaten och av intervjuaren. Vad gäller 
intervjuaren är det viktigt att reflektera kring dennes förförståelse, förmåga att 
göra bra observationer, följsamhet mot data och handledarens kompetens (Patel 
& Davidson, 2011).  
 
I denna studie användes en inspelningsapparat med bra ljudupptagning. Angående 
försöksledareffekter så har förförståelse för till exempel trauma och missbruk och 
också tidigare kännedom om de två klienterna kunnat användas i intervjun för 
mer uttömmande svar. 
 
5.3.2.2 Validitet 
Hög validitet av ett instrument innebär att instrumentet mäter det som det avser 
att mäta (Sandell, 2007). För att maximera intervjuernas ”face validity”, vilket 
anger om intervjuformuläret vid första anblicken tycks undersöka det som det 
avser att undersöka, innehöll intervjuformuläret frågor valda för att säkerställa 
svar på klientens syn på bland annat ett samband mellan trauma och missbruk. 
 
5.4 Bearbetningsmetoder 
5.4.1 Kvantitativ del 
Testresultaten analyserades vad gäller medelvärden och medelvärdesskillnader 
med MS Office Excel (Patel & Davidson, 2011). Klienterna delades in i kön, män 
för sig, kvinnor för sig. Även födelseår noterades efter varje klient. Studien 
använde sig av cut-offmetoden och för att minska risken för att få en falsk positiv 
PTSD- diagnos valde denna studie att använda sig av cut-offvärdet 44. Antal 
klienter över detta kritiska värde räknades. Då denna studie var en gruppstudie har 
diagnostiken inte några individuella kliniska konsekvenser. 
 
5.4.2 Kvalitativ del 
Den kvalitativa delen är en deskriptiv redogörelse av innehållet i intervjusvaren. 
Intervjuerna lyssnades igenom flera gånger. Materialet bearbetades genom att det 
strukturerades efter de förutbestämda intervjufrågorna och efter de andra 
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gemensamma nämnare som framkom under intervjuerna, på klienternas eller 
intervjuarens initiativ. Dessa gemensamma nämnare var en uppdelning av 
klientens liv i barndom, ungdom och vuxenliv samt synen på ärftlighetens 
betydelse för missbruk. 
 
5.5 Genomförande 
5.5.1 Kvantitativ del 
Enligt rutinerna på behandlingshemmet genomför en legitimerad psykoterapeut, 
inom en vecka efter inskrivningen på behandlingshemmet, en så kallad screening 
av den nya klienten. Klienten får den tid hon eller han behöver för att färdigställa 
testerna, hon/han har också möjlighet att vägra eller avsluta innan testerna är 
färdiga om hon/han så önskar. Ett av testen i detta screeningbatteri är PCL-C. 
Samtliga screeningar genomfördes under år 2010 eller 2011.  
 
5.5.2 Kvalitativ del 
Intervjuerna hölls i december 2011 på dagtid i ett arbetsrum på 
behandlingshemmet. Tidpunkten för intervjun var överenskommen sedan någon 
vecka tillbaka. Den ungefärliga planerade tiden uppgavs till cirka 45 minuter vilket 
också hölls i båda fallen. Intervjuerna spelades in med en Apple Iphone för att 
säkerställa bra kvalitet på ljud.  
 
6 Forskningsetiska frågeställningar 
Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor, SFS 2003:460 
(www.lagen.nu, 2011) framgår i §2 att etikprövning inte krävs vid  ”…sådant 
arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på 
avancerad nivå…”. Denna studie omfattas därför inte av etikprövningslagen.  
 
Vetenskapsrådet (2011) utarbetar de etiska riktlinjerna inom psykologisk forskning 
i Sverige. De två grundläggande aspekterna är forskningskrav och individskyddskrav. 
Forskningskravet går ut på att allmänheten kan förvänta sig att forskningen är till 
gagn för samhället. Individskyddskravet handlar om att inte utsätta individer för 
fysisk- eller psykisk kränkning samt otillbörlig insyn i privatlivet. 
Individskyddskravet delas upp i fyra huvudkrav gällande, information (handlar om 
att informera deltagarna om sådant som kan påverka viljan till att medverka, syftet 
med studien, på vems uppdrag studien görs, frivillighet, konfidentialitet, nyttjande, 
resultat) samtycke (deltagandet ska vara frivilligt och fullständig information om 
vad deltagandet innebär krävs, deltagaren kan när som helst avbryta och man får 
inte utsätta deltagare för påtryckningar, man ska uppmärksamma reaktioner och 
avbryta om det verkar oetiskt att fortsätta), konfidentialitet (materialet behandlas 
konfidentiellt, inga namn och personuppgifter får finnas åtkomliga, sekretess 
måste iakttas gällande information om deltagare och organisationer) och nyttjande 
(material som samlas in för forskning får endast användas i forskningsändamål). 
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6.1 Kvantitativ del 
Samtliga PCL-C resultat finns införda i Excel med poäng, kön, ålder, men inga 
namn, på den som gjort testet. På så vis finns ingen möjlighet att koppla poäng till 
person. Ingen kontakt med klienter har varit nödvändig för studien.  
 
6.2 Kvalitativ del 
Studien levde upp till individskyddskravet. De två klienterna informerades om 
intervjuns syfte, att materialet var till en uppsats i en utbildning, frivillighet och 
nyttjande samt konfidentialitet. De erbjöds att se det färdiga resultatet när 
uppsatsen var färdigställd och de erbjöds kontakt efter intervjun. För att 
ytterligare säkerställa konfidentialiteten uppges vilken information som hör till 
respektive klient bara i de fall det är absolut nödvändigt för förståelsen eller ändå 
avslöjas utifrån citaten. 
 
7 Resultat 
7.1 Kvantitativ del 
7.1.1 Förekomst 
Medelvärdet på hela urvalsgruppen på PCL-C var 52,17, det vill säga betydligt 
högre än cut-offgränsen 44. 
 

 
 
Figur 1. Antal klienter med respektive värden på PCL-C i det totala urvalet av 41 individer 
med diagnosen missbruk/beroende. 
 
I figur 1 visas antal klienter med diagnosen missbruk/beroende med respektive 
värden på PCL-C (uppdelade om fyra poäng vardera). Efter en sammanställning 
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visar det sig att cirka 65% av klienterna (29 personer) låg över det kliniska cut-off-
värdet (44) för trolig förekomst av PTSD (som rekommenderar vidare utredning). 
 
7.1.2 Kön 
Avseende uppdelningen av kvinnor och män finns en markant skillnad. 
 

 
 
Figur 2. Värden på PCL-C bland manliga respektive kvinnliga klienter med diagnosen 
missbruk/beroende. 
 
Bland männen låg medelvärdet på 44,85, bland kvinnorna på 59,85. Elva (52%) av 
männen hade värden över cut-offgränsen 44 eller över. Två extremvärden på 80 
respektive 85 drog upp medelvärdet. 18 (90%) av kvinnorna hade värden över 44.  
 
Skillnaden mellan andelarna män respektive kvinnor med värden över 44 
signifikanstestades mot chi-två-fördelningen. Chi-två-värdet var 7,18 vilket med 
en frihetsgrad är signifikant på den förutbestämda nivån p<.01 (kritiskt värde 
6,64). Nollhypotesen kunde därmed avvisas. 
 
7.2 Kvalitativ del 
För att undersöka klienternas syn på traumatiska händelsers inverkan på livet och 
missbruket samt synen på behandling genomfördes en intervju kring de två 
klienternas livsvärld. Det som undersöktes med hjälp av intervjuformuläret var: 
synen på samband mellan tidigare upplevelser och livet idag, eventuellt svåra 
händelser i klienternas liv, psykisk-och fysisk hälsa samt relationssvårigheter 
kopplat till dessa händelser, synen på ett samband mellan svåra händelser och 
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missbruk samt synen på fokus/behandling. Som ett resultat av intervjuarens 
följdfrågor eller ett gemensamt fokus från båda klienterna uppkom ytterligare 
ämnen. Dessa var tankar kring ärftlighet och en uppdelning av livet i barndom, 
tonår och vuxenliv. Intervjuerna sammanfattades och vissa citat skrevs ned för att 
belysa dessa teman. Informationen är ibland redovisad utan att avslöja vilken 
klient informationen kommer ifrån. Detta för att minimera risken för igenkänning 
i den mån det varit möjligt.  
 
7.2.1 Samband mellan tidigare upplevelser och livet idag 
Båda klienterna såg ett samband mellan upplevelser i livet och deras situation idag. 
De kunde se händelser redan i tidig barndom som påverkade dem i nutid. Båda 
fokuserade på föräldrarnas betydelse för utveckling och mående. De hade olika 
syn på hur insikten om detta samband slagit dem, kvinnan hänvisade till terapi 
tidigare i livet medan mannen upplevde sig ha blundat för sambandet ända tills det 
inte längre gick och själva livet hotades. Då tvingades han förstå. 
 
Man:  
-”…mycket av det som hänt när man var liten som man har lagt i ryggsäcken och bara gått 
vidare. Det är så det har funkat. Kom väl tillbaks i början på 90-talet egentligen, då försökte 
jag få tag på en psykolog men dom skrattade bara”. 
-”…många av mina vänner som såg att det är ju inte jag egentligen. Men jag blundade ju bara 
för det och körde racet och så gick det ju som det gick”.  
-”…förlora hästarna och livet. Det var inte värt det”. 
 
Kvinna: 
-” I terapin”. ”När jag vart ren från alkoholen då insåg jag att jag drack för att”. 
-”Jag försökte ju fly undan grejer”. 
 
7.2.2 Svåra händelser 
Här tycktes ärftliga aspekter vara en viktig aspekt. Båda klienterna var övertygade 
om att föräldrarnas missbruk hade påverkan på deras eget missbruk. Båda hade 
missbrukande biologiska mödrar (i det ena fallet även fadern, i det andra fallet var 
fadern okänd).  
 
Båda klienterna hade varit med om svåra händelser i livet. Vissa händelser var 
liknande hos de två. Gemensamt var att de båda var adopterade, en från utlandet, 
den andra inom Sverige. Båda hade bott på barnhem innan adoptionen. Mannen 
togs från barnhemmet vid ett års ålder och hade få minnen från tiden där, kvinnan 
bodde på barnhem fram till sex års ålder och mindes både tiden på- och innan 
barnhemmet. En av klienterna hade sina två biologiska syskon med sig på 
barnhemmet och så småningom även i Sverige. 
 
Man: 
-”…intalad med att mina biologiska föräldrar var alkoholister och narkomaner och att jag 
kommer gå samma väg som dom”.  
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Kvinna: 
-”Mamma alkoholist, prostituerad, missbrukare, övergrepp”. 
 
7.2.2.1 Barndomen 
De båda klienterna hade många liknande upplevelser från barndomen. Vanvård, 
anknytningsproblematik, få eller ingen tillgänglig vuxen, problem i skolan, känslor 
av skam, skuld, utanförskap etc. Kvinnan mindes tiden innan barnhemmet med 
sexuella övergrepp, fattigdom och vanvård. Även tiden på barnhemmet var för 
problematisk, hon tog hand om sina syskon och utnyttjades som arbetskraft av 
personalen. För båda klienterna hade det funnits en känsla av hopp inför 
adoptionen, för båda blev den nya familjen en stor besvikelse och ett svek. Livet i 
den nya familjen innebar fysisk misshandel och psykisk misshandel. Båda hade 
varit utsatta för sexuella övergrepp, kvinnan av en nära anhörig, mannen av 
människor till vilka han hade stått i beroendeställning. 
 
Kvinna:   
-”Fysiskt misshandel, psykiskt misshandel, övergrepp”.  
-”Dom hade rätt att göra så med mig”. 
 
Man: 
-”…då var det en karl som vi var lite rädd för men så sa han att han hade godis och sen skulle 
vi dricka kaffe…jag gick ju in fast jag inte skulle gått in”. 
-”Äckliga gubbar… det stod väl något i pannan på mig”.  
-” Misshandel från mina kusiner…skylla mig själv”. 
-”…folk måste ju ha fattat. Som jag skrek när hon slog mig vissa gånger alltså så sa hon ju till 
mig att skrik du, du ska inte tror att dom hör, i och med att vi var nere i källaren på lilla 
toaletten”. 
 
Båda klienterna hade utsatts för potentiellt traumatiska händelser från mycket tidig 
ålder. Mannen hade omhändertagits direkt vid födseln, varit på barnhem en kort 
tid och sedan misshandlats grovt och systematiskt av bland annat sin adoptivmor. 
Han hade också utsatts för psykisk misshandel av den övriga släkten. Kvinnan 
levde med sin missbrukande, prostituerade mor och sina syskon innan hon kom 
till barnhemmet. I hemmet fanns ingen far och barnet tvingades ofta bevittna hur 
modern hade sex med olika män. Dessa män utnyttjade ibland klienten och 
klientens syster. Modern slog sina barn och skyddade dem inte från faror, hon gav 
dem heller inte tillräckligt med mat. Det fanns en mormor som var god mot 
barnen. 
 
Kvinna: 
-”…från barnhemstiden och framåt…och innan”.  
 
Man: 
-”Tagen direkt på BB, hon fick inte hålla mig”  ”…jag var runt året”. 
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-” Hela barndomen…tror hon slog mig när jag var jätteliten”. 
-”Inlåsningen och det där slutade nog vid 12-13 år”. 
 
7.2.2.2 Tonåren och vuxenlivet 
Båda klienterna hade känt sig utnyttjade även i tonåren och vuxenlivet. 
Utnyttjandet var både av det fysiska- och mentala slaget. Fysiskt utnyttjades båda 
sexuellt, de användes för vuxnas sjuka behov. Båda utsattes också för våld i form 
av slag, också detta för att tillfredsställa vuxnas behov. Mentalt användes de som 
slagpåsar och syndabockar för både vuxna och andra barn. Båda klienterna 
hänvisade till en känsla av värdelöshet. Båda hade haft tankar på självmord och 
även gjort allvarliga försök att ända sina liv. 
 
Man: 
-”Fick inte vara med hos farmor och farfar…jag var annorlunda, vedervärdig tror jag dom sa, 
jag fick inte sitta med vid bordet och äta middag”. 
-”Jag var inte värd någonting bättre…” 
 
Kvinna: 
-”Innan det var det väl mycket att förnedra sig själv”. 
 
Ingen av de två klienterna kände att det hade funnits något stöd från vuxna att 
tillgå i barndomen. Båda hade dåliga erfarenheter av socialtjänst, skola, psykiatri 
och anhöriga vad gällde hjälpinsatser. Båda hade sökt hjälp genom att verbalt 
uttrycka sina behov men framför allt hade de genom andra tydliga signaler visat 
att något inte stod rätt till. Ingen av dem upplevde att någon hade velat förstå eller 
lyssna till deras rop på hjälp. Mannen kände att behandlingshemmet och 
personalen där var de första som hade sett honom och lyssnat medan kvinnan 
(trots flera behandlingsinsatser) fortfarande kände att ingen någonsin funnits 
tillgänglig för henne. 
 
Man: 
-”Jag tror alla har sett men dom har inte vågat gjort något. Soc. och barnpsyk. sa jag till flera 
gånger att jag blev misshandlad men då sa dom att jag pratade strunt och hade livlig 
fantasi…mitt fel att jag betedde mig som jag gjorde”.  
-”Släktingar? ”…hade inte så mycket kontakt med dem i och med att de tyckte att jag var en 
oäkting”. 
 
Kvinna: 
-” Nej, jag har nog aldrig blivit stöttad riktigt i det. Inte som jag känner” Fortfarande inte? 
”Nej, jag tycker inte det”. 
 
7.2.3 Psykisk- och fysisk hälsa 
Det psykiska måendet uppfattades av båda klienterna som starkt sammankopplat 
med de tidigare svåra händelserna. Båda led av stark ångest, båda kände sig ofta 
känslomässigt avstängda, båda hade en dissociativ problematik, båda 
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somatiserade, båda hade självskadebeteenden. En av dem var deprimerad sedan 
länge men hade klarat att sköta ett arbete under större delen av sitt vuxna liv. Den 
andra förmådde inte följa några rutiner alls. Även den fysiska hälsan kopplade de 
ihop med tidigare upplevelser. Mannen som en direkt följd av det han blivit utsatt 
för (misshandel), kvinnan mer indirekt, där den fysiska smärtan kom sig av 
spänningar vars upphov var dessa traumatiska händelser. Båda hade en förvrängd 
uppfattning om sina kroppars utseende. En av dem hade en diagnostiserad 
ätstörning. 
 
Kvinna: 
-”Det starkaste minnet är när jag var 14-15 någonting, och mådde riktigt jävla dåligt och fick 
den reumatiska diagnosen SLE”.  
-”Det är alla spänningar och när spänningarna släpper…då kommer allt på en och samma 
gång, allt som jag försöker hålla ute när jag spänner mig”. 
 
Man:  
-”Håröm är jag, hon har säkert slitit sönder hela hårbotten på mig”. 
-”Jag känner inte någon smärta om jag slår mig…” 
- ”…när hon slog…skrek jag ju inte, jag stängde av…kröp ihop”. 
 
7.2.4 Relationer 
Båda klienterna såg begränsningar i sina sätt att relatera till andra människor. 
Ingen hade problem i kontakten med avlägsna eller ytliga relationer som till 
exempel butiksbiträden. I de nära relationerna och inom familjen fanns däremot 
en mängd problem och begränsningar. Dessa begränsningar fanns redan i 
barndomen och hade sedan permanentats. Båda klienterna bar på känslor av 
värdelöshet inför andra och de förnedrade sig själva, ingen av dem hade någon 
tillit till andra människor. En av dem valde att ta så lite plats som möjligt i 
relationer medan den andra slogs och skrek för sin rätt till existens. Båda två hade 
stora problem i kärleksrelationer och hade i sin historia en mängd destruktiva 
förhållanden. Till partner hade de båda valt farliga män som utnyttjade, 
förnedrade, missbrukade och slog. 
 
Kvinna: 
-”Innan det var det väl mycket att förnedra sig själv”.  
-”Jag litar på killar som är skit för jag vet att det är det dom är, det finns inget dom kan ljuga 
om”. 
-”Jag har jättesvårt att lita på folk”.  
 
Man: 
-”Träffade en psykopat som höll på att slå ihjäl mig, han stack en kniv i ryggen på mig” ”Han 
slog tills han var färdig” ”…använde mig till det han ville”. 
-”…han stack kniven i halsen på mig och skulle döda mig”. 
- ”...skulle vilja sudda ut det som står i pannan på mig…-Kom och ta mig!”  
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7.2.5 Koppling mellan svåra händelser och missbruk 
Båda klienterna såg kopplingar mellan svåra händelser i livet och deras missbruk. 
Mannen på ett direkt sätt, att missbruket eller ruset fick ångesten och tankarna på 
minnen från förr att försvinna. Kvinnan mer indirekt där drogens initiala uppgift 
var att döva den fysiska smärtan från ledsjukdomen men där sjukdomen i sig var 
ett resultat av tidigare traumatiska händelser. Missbruket gick efterhand över till 
att också stilla ångest och hantera konfliktfyllda minnen. Båda klienterna hade gått 
i psykoterapi och hade genom det presenterats möjligheten till ett samband.  
 
Kvinna: 
-”Missbruket kopplar jag till när jag hade ont i lederna”. ”Från att vara ett hjälpmedel mot 
min värk till att bli ett missbruk där jag fastnade i, och tyckte det var skönt”. 
 
Man: 
-”Jag kanske tänkte så här att jag är inte värd något bättre och det är ju roligt så länge det 
varar”. 
 
7.2.6 Fokus på/behandling av svåra händelser 
De båda klienterna tänkte att fokus på händelser med hjälp av till exempel 
psykoterapi eller samtalsgrupper kunde påverka missbruket. Båda hade dessutom 
erfarenhet av dessa insatser. Båda såg detta förhållningssätt och framför allt dess 
konsekvenser (att bearbeta trauma för att bli fri missbruk) som en smärtsam men 
nödvändig utgångspunkt. Kvinnan betonade att missbruket hade en 
bakomliggande orsak men att missbruket i sig var ett problem och därför borde 
behandlas separat, gärna samtidigt med traumabearbetning. 
 
Kvinna: 
-”Till viss del, ja. Men även om missbruket har en bakomliggande orsak till varför man börjar 
så är missbruk i sig ett missbruk…ett problem i sig”.  
-”Missbruket måste man ju få bort och under den tiden man får bort det lär man sig ju förstå 
varför det är skönt med det man nu tar”. 
 
Man: 
-”Ja, oh ja absolut…”  ”…börjat inse att jag har ett värde ändå som människa”.  
-”Nu kan jag ju prata med X på ett helt annat sätt…utan att känna någon skam”. 
 
Båda klienterna uttryckte också vikten av att ha någon som kunde ta emot, 
hantera, härbärgera och stå ut med det de berättade om sig själva och sina 
upplevelser. Utan denna någon ansåg båda att samtal om svåra händelser kunde 
ha en negativ inverkan. För båda klienterna fanns otaliga besvikelser kring hur de 
försökt få andra att förstå men blivit avvisade/ignorerade (i barndomen av andra 
vuxna, i vuxenlivet av bekanta, socialtjänst, psykiatri etc). Båda var övertygade om 
att en sådan besvikelse snarare fördjupade smärtan i traumat. 
 
Kvinna:  
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-”Om man har en terapeut man inte connectar med, där terapeuten inte kan hantera det som 
kommer ut”. 
 
Man: 
-”Att känna saker själv utan att kanske få någon stöttning”. 
 
8 Diskussion 
8.1 Metoddiskussion 
8.1.1 Kvantitativ del 
Deltagarna i denna studie valdes utifrån en enda variabel, sitt missbruk. Inga andra 
hänsyn togs vid urvalet. Alla klienter med diagnosen missbruk/beroende under 
den specifika perioden medverkade med sina resultat i studien. Alla klienter 
testades under liknande former det vill säga av en legitimerad psykoterapeut på 
behandlingshemmet som var närvarande under hela testet för att kunna besvara 
eventuella frågor och på annat sätt bistå klienten. Alla klienter hade obegränsat 
med tid. Detta torde säkerställa studiens interna validitet.  
 
Det kan diskuteras huruvida det är lämpligt eller etiskt att använda gamla 
testresultat i nya jämförande studier utan att upplysa samtliga deltagare om 
testresultatens nya användningsområde och på så vis erbjuda dem rätten att avstå. 
Eftersom inget resultat går att koppla till individ så är invändningarna mot detta 
troligen ganska få. 
 
Avseende den yttre validiteten så går det inte att dra några generella slutsatser till 
en hel population eftersom deltagarna i detta urval inte var slumpmässigt utvalda. 
Detta innebär att man inte kan garantera att urvalet är representativt för hela 
populationen människor med diagnosen missbruk/beroende.  
 
Många yttre faktorer kan ha påverkat resultatet. Några exempel på sådana faktorer 
är försöksledareffekter, kontexten och försökspersonernas vilja att framstå i en 
viss dager. Dock är skillnaden mellan urvalet och normalpopulationen så stor att 
man med stor sannolikhet kan anta att det finns en skillnad. Samma överväganden 
och antaganden uppkommer vad gäller den stora skillnaden mellan kvinnor och 
män. 
 
PCL-C är både ett validitetstestat och reliabelt instrument. Valet att välja just 
värde 44 som cutoff-värde på PCL-C kan naturligtvis diskuteras. Detta sattes 
utifrån de rekommendationer som fanns för till exempel missbrukare enligt 
amerikanska National center for PTSD (2011). Lägre värden hade gett flera 
positiva resultat medan högre värden hade reducerat andelen positiva utfall något.  
 
8.1.2 Kvalitativ del 
Svaren på intervjufrågorna speglar endast dessa två klienters tankar och synsätt. 
Inga generella slutsatser kan dras. Intervjuformuläret måste utvärderas till exempel 
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avseende dess validitet, om det undersöker det som det avser att undersöka. 
Eventuellt kunde intervjufrågorna ha formulerats annorlunda för att på så sätt få 
andra svar. Ett alternativt sätt hade varit att ha färre teman och mer koncentrerade 
frågor för att på så sätt få utrymme för mer djup i svaren. Ett annat sätt kunde ha 
varit att, tvärtom göra frågorna bredare och mindre riktade. Detta för att undvika 
bias i form av ledande frågor, självklara kopplingar och så vidare. 
 
Vid själva intervjutillfället uppkom en mängd faktorer som kan ha påverkat 
klienternas svar. En av dessa faktorer var kontexten. Intervjun gjordes med 
klienter på ett behandlingshem med en viss inriktning där trauma och missbruk 
redan identifierats som sammanlänkade. Eftersom båda klienterna varit inskrivna 
under en relativt lång tid (sju månader respektive snart två år) är det troligt att de i 
sina psykoterapier hade börjat bearbeta sina trauman och diskutera eventuella 
kopplingar till nutid. Sannolikheten för att frågan om samband presenterades för 
klienterna för första gången i och med intervjun är således liten. Påverkan utifrån 
är därför trolig. Trots detta är klienternas inställning till sambandet av stort 
intresse eftersom bådas övertygelse tycks både stark och välgrundad då intervjun 
görs. Båda klienterna ger uttryck för att känslan för ett samband funnits där länge, 
innan deras behandlingshemsplacering. 
 
En annan faktor som kan ha påverkat svaren är försöksledareffekten. Intervjuaren 
är anställd som terapeut på behandlingshemmet och på så vis känd. Intervjuarens 
inställning till sambandet trauma-missbruk torde vara relativt enkelt att förutsäga 
utifrån arbetsplatsens inriktning. Intervjuarens tidigare utsagor och klienternas 
erfarenheter och uppfattning om intervjuaren kan också ha påverkat svaren och 
klienternas vilja att till exempel behaga eller obstruera. Intervjuarens förförståelse 
och tidigare relation till de två klienterna kan ha påverkat vilka följdfrågor som 
ställdes och vilka tolkningar som gjordes. Dessa faktorer rörande förhållandet 
intervjuare-intervjuad har med stor sannolikhet påverkat svaren. 
 
8.2 Resultatdiskussion 
8.2.1 Kvantitativ del 
8.2.1.1 Förekomst 
Ett antagande i denna studie har varit att många människor med diagnosen 
missbruk/beroende har en traumabakgrund även om den inte tidigare 
diagnosticerats. Resultatet av screeningen visar att 65% av hela urvalet av klienter 
med missbruk/beroende hade värden över det kritiska värdet för trolig förekomst 
av PTSD (44) och att medelvärdet låg på den höga nivån 52,17. Även andra 
studier visar tydliga kopplingar mellan traumabakgrund och missbruk (Bergh 
Johannesson & Lundin, 2007). 
 
I en undersökning av slumpmässigt utvalda svenskar visade det sig att 5,6% 
uppfyllde kriterierna för PTSD (Frans, Rimmö, Åberg & Fredrikson, 2005). Andra 
siffror pekar på PTSD hos 2% av Sveriges befolkning (Michel, Bergh 
Johannesson, Ahmad & Lundin, 2006). I en undersökning av allmänmedicinska 
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patienter pekar siffran på 3,5-6,5% (Thulesius, Alveblom & Håkansson, 2004). 
Dessa siffror skiljer sig markant från det resultat som urvalet i denna studie visar. 
 
Det går inte göra några generella antaganden utifrån denna studie men den 
uppenbara skillnaden mellan detta urval och andra grupper skulle kunna ligga till 
grund för vidare forskning. Skälen till att så många med diagnosen 
missbruk/beroende även lider av PTSD kan vara flera. Ett skäl skulle kunna vara 
att många traumatiserade människor inte kan hantera den psykiska smärta som 
traumat orsakar och att de därför självmedicinerar med droger eller alkohol för att 
stå ut. Ett annat skäl skulle kunna vara att människor som missbrukar lever i en 
vardag där de riskerar att utsättas för traumatiserande händelser i större 
utsträckning än människor i en normalpopulation. Ett exempel på detta är att 
missbrukare potentiellt utsätts för våld i jakten på droger. 
 
En viktig diskussion är huruvida behandlingar och vård riktade till människor med 
missbruksproblem missar orsaken till missbruket (traumat) och endast behandlar 
symptomet (missbruket). Detta skulle i värsta fall kunna leda till fruktlösa 
experiment/försök med människors liv och med samhällets pengar som insats. 
 
8.2.1.2 Kön 
PTSD är vanligare hos kvinnor än hos män (Michel, Bergh Johannesson, Ahmad 
& Lundin, 2006). I denna studie visade sig detta även i det specifika urvalet då 
närmare dubbelt så många kvinnor som män hamnade över det kritiska värdet på 
PCL-C (90% respektive 52%). Detta speglar ungefär samma skillnad som en 
undersökning av slumpmässigt utvalda svenskar där det visade sig att 3,6% av 
männen och 7,4% av kvinnorna uppfyllde kriterierna för PTSD (Frans, Rimmö, 
Åberg & Fredrikson, 2005). 
 
Det finns studier som hävdar skillnader vad gäller orsak till mäns och kvinnors 
missbruk (Bolmstedt, 2005, Spak, 2001, Trulsson, 2003). En skillnad skulle kunna 
vara större förekomst av trauma hos kvinnor. Även här måste man vara försiktig 
med att dra några generella slutsatser men också här skulle de uppenbara 
skillnaderna i förekomst av PTSD mellan könen kunna ligga till grund för vidare 
forskning. Det finns flera ingångar. En är att det kan finnas en skillnad i hur män 
och kvinnor hanterar och bearbetar sina trauman. En studie (Olausson, 2008) 
visade just att många kvinnliga missbrukare lider brist på tillit. Om antagandet är 
att tillitsbristen bottnar i otrygg anknytning i barndomen så blir det troligt att 
risken är stor att trauman blir svårbearbetade och självmedicinering därför 
nödvändig. En annan ingång är att kvinnliga missbrukare oftast lever runt eller 
med manliga missbrukare och genom detta utsätts för nya trauman i form av till 
exempel misshandel (Bolmstedt, 2005). Vissa kvinnliga missbrukare prostituerar 
sig för att finansiera sitt missbruk. Även detta kan ge upphov till nya trauman. 
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8.2.2 Kvalitativ del 
Intervjuns syfte var att se hur två missbrukande klienter på ett behandlingshem 
beskrev sin syn på traumatiska händelsers påverkan på livet och på missbruket 
och dessutom hur dessa klienter såg på behandling. 
 
I de två intervjuerna vittnade båda klienterna om osäkerhet och rädsla inför sina 
adoptivföräldrar. Det avgörande för barnets välbefinnande är förälderns 
tillgänglighet och reglering av barnets rädslouttryck (Main & Hesse, 1990). Att i 
sitt ursprung ha en anknytningsperson (de biologiska föräldrarna) som inte vill 
veta av eller kan ta hand om sitt barn borgar sannolikt för en skadad anknytning. 
Denna skada kan läka om barnet senare får tillräcklig bekräftelse och mycket 
kärlek. Dessa två individer fick inget av detta det utan utsattes istället för fortsatt 
avvisande och än grövre vanvård. Detta dessutom av de anknytningspersoner som 
förväntades bli deras räddning. 
 
I de två intervjuade klienternas familjer där till exempel misshandel, övergrepp 
och vanvård existerade hade föräldrarna brustit i sina roller som 
anknytningspersoner. Barnet kunde inte lita på att föräldern var kvar efter en 
upptäcktsfärd, kanske hade barnet till och med utsatts för fysiskt våld efter att det 
prövat sina vingar och följt sin nyfikenhet. 
 
Anknytningsteorin föreslår ett nära samband mellan desorganiserad anknytning 
och PTSD. Begreppet trygg bas, som syftar till den bas föräldrarna utgör och 
varifrån barnet gör tillfälliga utflykter, har i fall med desorganiserad anknytning 
inte fungerat. Föräldrarnas uppgift är att finnas kvar efter att barnet utforskat 
världen och att välkomna barnet på ett bra sätt (Bowlby, 2005).  
 
De två intervjuade klienterna pratade båda om att ”stänga av”, att inte känna. 
Detta är tecken på dissociation och detta hade blivit ett nödvändigt ont då dessa 
människor blivit utsatta för outhärdliga fysiska- och psykiska påfrestningar. Ett 
litet barn utan trygg anknytning lär sig att det inte är någon idé att be om hjälp, det 
gör vad det kan för att själv uthärda och förstå det som händer. Ofta är det enda 
sättet att dissociera. Trauman överförs till följd av subtila störningar i det 
känslomässiga samspelet mellan anknytningspersonen och barnet (Wennerberg, 
2010). 80 % av barn med desorganiserad anknytning har utsatts för trauma i unga 
år. Tendenser att dissociera uppstår framför allt vid desorganiserad anknytning 
eftersom dessa barn inte känslomässigt kan hantera det som händer (Lyons-Ruth, 
2003). Den värsta typen av händelse är upprepat, långdraget våld utfört av 
människor i den närmaste omgivningen (Gerge, 2010). Just detta har båda de 
intervjuade klienterna utsatts för, båda i unga år. 
 
Båda klienterna såg sitt missbruk som ett sätt att komma ifrån hemska minnen 
och starka känslor av till exempel ångest. De hade använt sig av droger för att 
hantera outhärdliga känslor. Fonagy, Gergely & Jurist (2005) menar att 
mentaliseringsförmågan inte är statisk. Vid stress fungerar den sämre och vid 



  

23 
(33) 

 

 

ångest slås förmågan helt ut. När mentaliseringsförmågan avtar återgår man till ett 
mer infantilt sätt att tolka verkligheten. Utifrån den förklaringsmodellen är det lätt 
att förstå att man inte ser andra lösningar än att fortsätta med destruktiva 
beteenden som att till exempel missbruka eller låta sig förnedras och utnyttjas av 
andra. Låtsasläge innebär att man tappar kontakten med någon del av den inre eller 
yttre verkligheten och att man använder sig av olika försvar för att slippa känna 
vissa känslor.  
 
De båda intervjuade påverkas av de flesta riskfaktorer som ökar risken för PTSD. 
Enligt Michel, Bergh Johannesson, Ahmad & Lundin (2006) är de individuella 
faktorer som spelar in till exempel kön, ålder, begåvnings- och utbildningsnivå, 
etnisk tillhörighet, tidigare psykisk sjuklighet, psykisk sjuklighet i familjen, 
misshandel/sexuella övergrepp i barndomen, biologi, familj-och social tillhörighet 
och socialt stöd.  
 
Ingen av de intervjuade ansåg sig ha fått något stöd, tvärtom upplevde de att 
människor hade sett men ändå inte gjort något för att hjälpa. En av dem hade 
varit på samma behandlingshem i snart två år och kände ändå ingen tillit eller 
något stöd. Stöd efter ett trauma är otroligt viktigt för läkning. Omsorgssvikt eller 
felbehandling snarare förvärra än förbättra situationen efter ett trauma (Bergh 
Johannesson & Lundin, 2007). Behandling som inriktar sig på symptomet istället 
för orsaken eller traumat kan i värsta fall försämra en individs förmåga till läkning, 
kanske framför allt genom att patientens undvikande beteende förstärks. Likaså 
kan behandlingar som för snabbt riktar sig mot orsaken eller traumat, som inte 
stabiliserar individen först och respekterar försvaren, försvåra läkning (Gerge, 
2010). 
 
En traumatiserad människa med trolig desorganiserad anknytningsstil (Lyons-
Ruth, 2003) kan få svårigheter med att känna tillit till en behandlare (Gerge, 2010). 
Andra klienter på det aktuella behandlingshemmet har vittnat om korta, 
målinriktade terapier där symptomreduktion är det primära och ibland, enda 
målet. Dessa klienter har ofta känt sig mer traumatiserade, osäkra och överkörda 
efter behandling. Ibland har behandlaren inte velat/kunnat lyssna på deras historia 
och ett nytt övergrepp har därmed begåtts. 
 
Missbruk tjänar ofta som självmedicinering mot den typ av plågsamma symptom 
som ett trauma är upphov till. Försvarsstrukturer mot svåra händelser kan ta 
formen av dissociation, förnekande, idealisering, självskadebeteende eller 
självmedicinering i form av droger eller alkohol (Bergh Johannesson & Lundin, 
2007). Båda de intervjuade hade en mängd olika försvar och båda hade 
självmedicinerat med droger och alkohol. 
Båda klienterna berättade om kärleksförhållanden där de blivit slagna och psykiskt 
nedbrutna av mannen de levt tillsammans med. Både den manlige och den 
kvinnliga klienten verkade ha känt liknande känslor av beroende, skam, 
otillräcklighet och värdelöshet. Ofta bryts kvinnliga missbrukare ner psykologiskt 
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av sin man och känner sig därför beroende av denne på grund av skuld, skam och 
kärlek (Bolmstedt, 2005). Då en av de intervjuade i studien är homosexuell så 
visar han relevansen av detta även i relationer mellan två män. 
 
Att samordnad behandling, psykisk sjukdom och missbruk bör behandlas 
samtidigt (Cruce, 2008) är något som båda de intervjuade instämde i. 
 
8.3 Slutsats 
En praktisk betydelsen av denna studie är att visa huruvida personer med 
diagnosen missbruk/beroende kan riskera att få otillräcklig behandling eftersom 
traumabakgrunden inte alltid beaktas. Socialstyrelsen rekommenderar (2007) 
behandlingar som är relativt korta, fokuserar på missbruket och inte på orsaken. 
För traumatiserade människor är en tillitsfull relation mellan klient och behandlare 
av största vikt. En sådan relation kräver lång tid att bygga upp. Behandlaren 
behöver också särskild kompetens och kunskap (Gerge, 2010). 
 
Studien ser också till eventuella könsskillnader för att se om de studier som påtalar 
ett starkare samband mellan kvinnligt missbruk och traumatiska upplevelser 
stämmer. Även i detta fall blir frågan kring traumabehandling intressant. Studier 
visar att kvinnor och män med missbruk i dagsläget behandlas olika (Bogren, 
2009, Lander, 2003).  
 
Slutligen belyser denna studie hur två individer med diagnosen 
missbruk/beroende och höga värden på PCL-C ser på ett samband mellan 
trauma, missbruk och behandling. 
 
8.4 Förslag till fortsatt forskning 
Fungerar de missbruksbehandlingar som finns idag på människor, som utöver 
missbruket lider av PTSD? 
 
Finns det skillnader i förekomsten av PTSD om man ser till åldern hos 
missbrukare? 
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Bilaga 1 – DSM-IV – Definition av PTSD 
DSM-IV 
 
309.81 Posttraumatiskt stressyndrom.  
 
A. Personen har varit utsatt för en traumatisk händelse, där följande ingått i 
bilden: 

(1) personen upplevde, bevittnade eller konfronterades med en händelse eller en 
serie som innebar död, allvarlig skada (eller hot om skada) eller hot mot egen eller 
andras fysiska integritet. 

(2) personen reagerade med intensiv rädsla, hjälplöshet eller skräck. Obs: Hos 
barn kan det ta sig uttryck i desorganiserat eller agiterat beteende. 

 
B. Den traumatiska händelsen återupplevs om och om igen på ett eller fler av 
följande sätt: 
 
(1) återkommande, påträngande eller plågsamma minnesbilder, tankar eller 
perceptioner relaterade till händelsen . OBS: hos små barn kan teman eller 
aspekter av traumat ta sig uttryck i återkommande lekar. 
 
(2) återkommande mardrömmar om händelsen. OBS: hos barn kan mardrömmar 
förekomma utan att innehållet klart uttrycker händelsen. 
 
(3) handlingar eller känslor som om den traumatiska händelsen inträffar på nytt 
(en känsla av att återuppleva händelsen, illusioner, hallucinationer och dissociativa 
flash-backupplevelser, även sådana som inträffar vid uppvaknandet eller under 
drog påverkan). OBS: hos små barn kan traumaspecifika återupprepade 
handlingar förekomma) 
 
(4) intensivt fysiskt obehag inför inre eller yttre signaler som symboliserar eller 
liknar någon aspekt av den traumatiska händelsen. 
 
(5) fysiologiska reaktioner på inre eller yttre signaler som symboliserar eller liknar 
någon aspekt av den traumatiska händelsen. 

 
C. Ständigt undvikande av stimuli som associeras med traumat och allmänt 
nedsatt själslig vitalitet (som inte funnits före traumat) enligt tre eller fler av 
följande kriterier: 
 
(1) aktivt undvikande av tankar, känslor eller samtal som förknippas med traumat. 
(2) aktivt undvikande av aktiviteter, platser eller personer som framkallar minnen 
av traumat. 
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(3). oförmåga att minnas någon viktig del av händelsen. 
(4). klart minskat intresse för eller delaktighet i viktiga aktiviteter. 
(5). känsla av likgiltighet eller främlingskap inför andra människor. 
(6). begränsade affekter (ex. oförmåga att känna kärlek). 
(7). känsla av att sakna framtid (t. ex inga särskilda förväntningar på yrkeskarriär, 
äktenskap, barn eller att få leva som andra). 
 
D. Ihållande symptom på överspändhet  (enligt ICD-10 benämns symptomet 
hypervigilans) (som inte funnits före traumat), vilket indikeras av två eller fler av 
följande kriterier: 
(1). svårt att sova. 
(2). irritabilitet eller vredesutbrott. 
(3). koncentrationssvårigheter. 
(4). överdriven vaksamhet. 
(5). lättskrämdhet. 
 
E. Störningen (enligt kriterium B, C och D) har varat mer än en månad. 
 
F. Störningen orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete 
eller i andra viktiga avseenden. 
 
Specificera om: 
Akut: symtomen har varat mindre än tre månader. 
Kroniskt: Symptom har varat tre månader eller längre. 
Specificera om: 
Med försenad debut: Symptomen debuterade minst sex månader efter traumat. 
Dessa tillstånd kan spontanläka eller gå över till att bli trauma typ 2. 
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Bilaga 2 – PCL-C 
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Bilaga 3 - Intervjumall 
 
 
1.Hur ser du på ett samband mellan upplevelser i ditt liv och hur du har det idag? 
- Hur har du kommit fram till detta? 
 
2.Har du varit med om svåra händelser i ditt liv? 
Om svaret är ja,  
- Vilka? (checklista utifrån kännedom om patienten) 
- Hur gammal var du? 
- Fick du något stöd efteråt? 
 
3. Hur upplever du att just dessa händelser har påverkat dig och ditt liv avseende, 
- psykiskt mående 
-fysisk hälsa 
- relationer 
 
4. Tänker du att ditt missbruk på något sätt är kopplat till dessa händelser? 
Om svaret är ja,  
- På vilket sätt/Hur? 
 
5. Tror du att fokus på dessa svåra händelser (via t.ex psykoterapi eller 
samtalsgrupper) kan påverka ditt missbruk? 
Om svaret är ja, 
- På vilket sätt?  
- Positiv påverkan.  
- Negativ påverkan.  
 


