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Mina 3 slutsatser om missbruk
1. Man missbrukar för att man mår 

dåligt.

2. Man mår dåligt för att man är 
traumatiserad.

3. Dramatiskt utagerande beror på 
flashbacks från trauma.



Följ utvecklingen på Facebook



Samsjuklighet – Mats Fridells forskning

Prof Mats Fridells m.fl. forskning (2007)

• Personlighetsstörningar 50 – 90%

• 75 % av dessa hade mer än en 

personlighetsstörning

• Depression och ångesttillstånd 30-60%

• Ofta samtidigt som 

personlighetsstörningen

• Psykoser 15-20%



Annan viktig psykisk samsjuklighet

• Trauma
• 50 % av dem som söker hjälp för beroendesjukdom i Sverige har 

PTSD.                  (Persson och Magnusson, 2014)

• 6 studier bekräftar att 35 – 50 % av dem som söker hjälp för 
missbruksproblem lider av livslång PTSD.

• ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

• 10 gånger vanligare vid drogmissbruk
• 5 gånger vanligare vid alkoholmissbruk

(siffror från USA, Ohlmeier m.fl. 2008)

• Anknytningsstörningar
• Missbruk korrelerar med otrygg anknytning

(se t.ex. Borhani, 2013)



Samsjuklighetens förhållande till missbruk

Samsjuklighet:
• Psykisk störning
• Anknytningsstörning
• Trauma
• ADHD 

Självmedicinering

Missbruk



Missbruk och Trauma

Drogberoende

Psykisk störning Trauma



Posttraumatiskt Stressyndrom – PTSD

• Påträngande minnen
• Mardrömmar
• Flashbacks

• Undvikande av sådant som förknippas med 
händelsen
• Människor, miljöer, symboler mm

• Negativa tankar o känslor som uppträder efter 
händelsen
• Skuld, skam, rädsla, ilska, främlingskap, likgiltighet inför 

sådant man tidigare gillat

• Arousal och reaktiva symptom
• Irritabilitet, Ilskeutbrott, vårdslöshet, självdestruktivitet, 

koncentrationssvårigheter, sömnstörningar



PTSD och Andra Trauman

• PTSD förekommer när man
• "utsatts för ... dödshot, 

allvarlig skada eller sexuellt 
våld" eller som bevittnat 
det”.

ur DSM V

• Andra traumatiska situationer, ex:
• Mobbning
• Svår skamupplevelse
• Familjemedlem psykiskt sjuk
• Aga
• Fysisk vanvård
• Psykisk vanvård
• Psykisk misshandel
• Otrohet
• Arbetslöshet
• Föräldrar som drogar
• Kränkning



Utagerande

? Ångest Utagerande

Skillnad mellan utagerande och ”gränslöshet” 
Vid flashbacks sker ingen medveten reflexion före handlingen.
Vid gränslöshet sker reflexion innan.

• Att agera på en asocial impuls:
• Utan hämningar
• Utan eftertanke



Exempel på utagerande 

KAMP
• Våldsamhet mot person

• Våldsamhet mot föremål

• Ilskeutbrott

FLYKT
• Drogsug

• Rymma/springa iväg

• Isolera sig



Skillnad PTSD/ Komplext trauma

• PTSD
• Effekt av en enskild traumatisk händelse.
• Påverkar en begränsad del av personligheten.

• Andra personlighetsdelar kvarstår intakta.

• Komplext trauma  
• Diagnosen först inte godkänd av DSM eller ICD 

– finns med i ICD 11.
• Effekten av återkommande eller långvarig 

traumatisk situation.

• Påverkar hela personligheten.



En ond cirkel

Trauma
(våld, övergivenhet,

Incest, vanvård m.m.)

Missbruk
(sätt att reglera

Känslor)

Resulterande Livsstil
(kriminalitet, våld,
prostitution m.m.)



Anknytning

Drogberoende

Psykisk störning Trauma

Anknytningsstörning


