
http://www.diva-portal.org

This is the published version of a paper published in Nordic Studies on Alcohol and Drugs.

Citation for the original published paper (version of record):

Gerdner, A. (2009)
Diagnosinstrument för beroende och missbruk - Granskning av ADDIS validitet och
interna konsistens gällande alkoholproblem.
Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 26(3): 265-276

Access to the published version may require subscription.

N.B. When citing this work, cite the original published paper.

Open Access

Permanent link to this version:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-16129



265N O R D I S K  A L K O H O L -  &  N A R K O T I K A T I D S K R I F T    V O L .  26. 2009 . 3

Artikel 

A B S T R A C T

De svenska nationella riktlinjerna för 

missbruks- och beroendevården under-

stryker vikten av att använda strukturerade 

utredningsinstrument, validerade för svenska 

förhållanden. Hittills har det saknats valide-

ring när det gäller nordiska instrument för 

strukturerad alkohol- och drogdiagnostik uti-

från DSM-IV (Diagnostic and Statistical Ma-

nual of psychiatric disorders, 4:e versionen) 

och ICD-10 (International Classification of Di-

seases, 10:e versionen). I denna artikel utvär-

deras ADDIS, ett instrument för systematiskt 

insamlande av information om konsekvenser 

av alkohol- och drogbruk som underlag för di-

agnos. ADDIS används i fyra nordiska länder 

och är det mest använda diagnosinstrumentet 

i Sverige på detta område. Det granskas här 

gällande begreppsvaliditet, diskriminerande 

validitet, intern konsistens och enskilda frå-

gors bidrag till instrumentets sensitivitet. 

Introduktion
Strukturerad diagnostisk bedömning av alko-

hol- och drogberoende underlåts vanligen i 

samband med behandling för dessa tillstånd. 

Två statliga utredningar har under de senaste 

åren krävt mer frekvent användning av struk-

turerade metoder för att förbättra såväl moti-

A. Gerdner: Assessment instrument for 

diagnosis of dependence and abuse: 

Examination of the validity and internal 

consistence of ADDIS concerning 

alcohol problems

The Swedish National Board on 

Health and Welfare recommends that 

structured assessment instruments 

should be used in medical as well as in 

social treatment of substance misusers. 

These should be validated in a Swedish 

context. Instruments for diagnoses 

of dependence/abuse (DSM-IV) and 

dependence/harmful use (ICD-10) have 

been used in Sweden for many years, 

although not yet validated in Swedish. 

ADDIS, the Swedish version of the 

American SUDDS, is used in four Nordic 

countries and the most often used 

diagnostic instrument in Sweden. This 

article investigates the psychometric 

properties of ADDIS alcohol module, 

including discriminant and construct 

validity and internal consistency. The two 

main constructs in DSM – dependence 

and abuse – as well as the seven criteria 

for dependence and the four criteria for 

abuse are studied. Further, the value of 

each of the 44 specific items in ADDIS 

for capturing these criteria is studied.

Two samples are explored: 1) a clinical 

sample (n = 349; incl. 129 women) and 

2) a sample of 400 men convicted for 

driving while intoxicated. Mean age was 

the same (41 ys.). Using discriminant 

analyses on lifetime prevalence, the 

items correctly classify 94% of the 
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cases in the two samples. 

Using one-factor principal 

component analysis to 

explore homogeneity of the 

combined samples, all 28 

items on dependence and 

15 of 18 items on abuse 

have loadings above 0,40 (R2 

dependence = 0,46; abuse 

= 0,40). Separate analyses 

of the two samples, as well 

as on women, show similar 

results. Cronbach’s alpha 

is excellent for dependence 

and satisfactory for abuse 

in all analyses. Analyses 

of specific criteria show 

satisfactory results on 

dependence and acceptable 

on abuse. Minor revisions 

are proposed to make 

ADDIS more user-friendly 

and to improve some 

specific items. 

In conclusion: ADDIS has 

acceptable to excellent 

discriminant and construct 

validity as well as internal 

consistency and captures 

the specific criteria of DSM-

IV. It has the preconditions 

for sensitive assessment 

of alcohol use disorders in 

men and women. 

 KEYWORDS

Diagnostic instrument, 

alcohol dependence, 

homogeneity, discriminant 

validity, reliability

vationsarbete som behandlingsplanering (SOU 2004:3 och 

2005:82). De nationella riktlinjerna (SoS 2007) har också 

tagit stark ställning för användandet av strukturerade be-

dömningsinstrument och denna rekommendation omsätts 

nu alltmer. Emellertid begränsar sig ännu så länge dessa 

rekommendationer till screeninginstrument (t.ex. Alcohol 

Use Disorder Identification Test, AUDIT) och till instrument 

som fokuserar hjälpbehovet på olika problemområden (t.ex. 

Addiction Severity Index, ASI och Dokumentationssystem 

inom missbruksvården, DOK), medan diagnostiska instru-

ment av beroendeproblemet i sig självt förbigås. Detta är en 

situation som inte accepteras vid behandling av alkohol- 

och drogberoende i t.ex. USA, där det amerikanska sällska-

pet för beroendemedicin (ASAM) i en kriteriesamling kräver 

diagnostik innan patienter placeras i behandlingsprogram 

(Mee-Lee m.fl. 2001). 

Det kan vara viktigt att notera att det inte är de starka 

försäkringsbolagen som kräver detta, utan vårdens egen 

branschorganisation. Det anses nämligen bryta mot såväl 

patientens som det allmännas intressen att inte klarlägga 

att behandlingsprogrammet är relevant för patienten både 

när det gäller problemets art och svårighetsgrad, d.v.s. det 

är både oetiskt och oekonomiskt att underlåta diagnostik. 

Det innebär att man ställer motsvarande krav på diagnos-

tisk precision i detta avseende som vid behandling av andra 

sjukdomstillstånd här i Sverige. Man kan jämföra med Häl-

so- och sjukvårdslagen (§ 2b) som kräver att denna bedöm-

ning görs och kommuniceras med patienten. I Sverige har 

dock socialtjänsten ansvaret när det gäller missbrukspro-

blem men motsvarande skyldighet att göra en diagnostisk 

bedömning och kommunicera denna saknas i Socialtjänst-

lagens avsnitt om hantering av dessa (§ 9). 

När det gäller missbruk och beroende har sådan bedöm-

ning en viktig pedagogisk funktion för att stärka insikten 

och motivationen hos den individ som berörs. Att använda 

ett instrument som klargör inte bara att problem finns, utan 

också huruvida beroende eller missbruk föreligger – och 

dessutom kunna klargöra svårighetsgrad, den eventuella 

beroendeutvecklingen i ett längre perspektiv och slutligen 

differentiera detta utifrån respektive drogtyp – lägger en god 

grund för denna insikt. Sådan förbättrad kunskap om sin 

diagnostiska status bör kunna bidra till mer realistiska mål-

Diagnosinstrument för beroende och missbruk
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sättningar när det gäller framtida möns-

ter för tillfrisknande och därmed stärka 

behandlingsplaneringen. Därtill kommer 

att forskning på behandlingen riskerar att 

bli meningslös om man inte först klarläg-

ger vad det är som behandlas. Att t.ex. 

undersöka relativ effekt av olika slags be-

handling utan att klarlägga problemet är 

”jämförbart med att fråga om insulin el-

ler antibiotika är bästa behandling utan 

att veta för vilket tillstånd dessa insatser 

ges…” (DeRubeis & Brotman & Gibbons 

2005, 175).

Behandlingsprofessionella skäl, inklu-

sive förutsättningar för ett etiskt och pe-

dagogiskt förhållningssätt till den som 

behandlas, kräver också att en sådan ut-

redning av beroendediagnos görs med 

hjälp av beprövade och valida instrument 

utifrån bästa tillgängliga kunskap. 

Det finns två stora internationella di-

agnossystem: DSM-IV (APA 1994) och 

ICD-10 (WHO 1993). ICD-10 ligger till 

grund för svensk sjukdomsklassifikation, 

medan DSM-IV ofta används inom psy-

kiatrisk forskning. I deras tillämpning på 

substansberoende och relaterade problem 

finns påtagliga likheter (Cottler 1993; 

Grant 1993; Rounsaville m.fl. 1993). För 

beroende krävs i DSM-IV att tre av sju 

diagnoskriterier uppfyllts, medan ICD-10 

kräver tre av sex kriterier. Dessa 6–7 kri-

terier är i hög grad identiska, och ett kri-

terium i DSM har i ICD delats upp på två. 

Båda systemen skiljer mellan beroende 

och ett annat begrepp för konstaterade 

problem. I DSM-IV kallas detta andra be-

grepp för missbruk (abuse), medan det i 

ICD-10 kallas för skadligt bruk (harmful 

use). Båda dessa fungerar som gränsdi-

agnoser, och är endast tillämpliga då kri-

terierna för beroende inte uppfyllts. Ofta 

betonas närvaro av negativa sociala kon-

sekvenser för att ställa diagnosen miss-

bruk i DSM-IV, medan närvaro av negativa 

hälsokonsekvenser (eller påtagliga risker) 

betonas för skadligt bruk i ICD-10. Ett nog-

grannare studium av manualerna för DSM 

och ICD visar dock att kriterierna även 

här överlappar varandra betydligt. I Diag-

nostic Criteria for Research (WHO 1993) 

tydliggörs att negativa sociala konsekven-

ser av samma slag som de vilka ligger till 

grund för ”abuse” i DSM också skall ligga 

till grund för skadligt bruk i ICD. Dessa 

preciseras där som försämrat omdöme 

och dysfunktionella beteenden som leder 

till funktionsnedsättning eller har allvar-

liga konsekvenser för interpersonella re-

lationer. Dessa problem observeras främst 

i form av negativa sociala konsekvenser. 

Detta innebär att de internationellt domi-

nerande diagnossystemen i hög grad är 

ense, vilket skapar bättre förutsättningar 

för en konsekvent tillämpning.

Frågan om risken för feldiagnoser har 

diskuterats på flera sätt. Muthén (1996) 

fann att specificiteten i de diagnostiska 

modellerna är utmärkt, men samtidigt att 

sensitiviteten är låg. Det är alltså i allmän-

het större risk att man missar att diagnos-

tisera ett beroende som föreligger, än att 

man skulle ge någon en diagnos som inte 

är giltig. Flera har pekat ut problemet med 

”de oklassificerbara” (”diagnostic orp-

hans”) vars negativa konsekvenser inte 

passar in på någon diagnos (Hasin & Pay-

kin 1998; Sarr m.fl. 2000). Det sker om 1–2 

(men inte fler) beroendesymptom förelig-

ger, samtidigt som tecken på sociala och 

medicinska skadeverkningar ännu saknas. 

Studier som ska hantera dessa problem 

kräver instrument som kan undersöka 

olika precisa tecken och symptom, vilka 

Diagnosinstrument för beroende och missbruk
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i sin tur relaterar till de diagnostiska kri-

terierna. Som påpekades av Muthén har 

en svaghet varit att de instrument som 

använts har haft låg sensitivitet, d.v.s. de 

har inte klarat att fånga upp alla dem som 

uppfyller kriterierna. Delvis kan detta 

bero på att man i dessa studier använt in-

strument för bedömning av symptom med 

ett begränsat antal frågor, vilka därmed 

blivit mer allmänt formulerade. Genom 

att använda instrument med fler och mer 

precisa frågor bör sensitiviteten kunna 

förbättras. Utifrån såväl behandling som 

forskning behövs det alltså välstrukture-

rade diagnos instrument av alkohol- och 

drogberoendetillstånd och motsvarande 

missbruk/skadligt bruk.

ADDIS – en svensk version av 
SUDDS
ADDIS (Alkohol och DrogDiagnos InStru-

ment) är ett instrument för systematiskt 

insamlande av information om konse-

kvenser av alkohol- och drogbruk samt 

för att ordna denna information utifrån de 

kriterier som uppställs i de båda diagnos-

tiska systemen DSM-IV och ICD-10. Det 

finns flera alkohol- och drogbedömnings-

instrument som används i Sverige, och 

som t.ex. har screeningkaraktär (AUDIT, 

MAST, CAGE), skattar hjälpbehov av rela-

terade problem (ASI, DOK) eller beskriver 

mönster för alkoholbruk (Alkoholvane-

inventoriet, AVI). Till skillnad från dessa 

är ADDIS uppbyggt för att ge direkt un-

derlag för diagnostisk bedömning utifrån 

DSM-IV och ICD-10. I Sverige har ADDIS 

använts sedan 1987. Årligen genomförs 

där c:a 6000 ADDIS-intervjuer av c:a 1000 

personer som certifierats efter utbildning 

(Lynn Wickström, pers. kommunikation), 

vilket gör ADDIS till ett av de mest använ-

da strukturerade instrumenten för fördju-

pad bedömning av alkohol- och drogpro-

blem i Sverige. Sedan 1997/98 genomförs 

årligen också 600–650 intervjuer i Norge, 

50–60 i Finland och 30–40 i Danmark. I 

sin genomgång av vilka instrument som 

används vid socialtjänstförvaltningar pe-

kade Bergmark och Lundström (1998) ut 

ADDIS som det mest använda instrumen-

tet i Sverige, alla kategorier. Av de soci-

alförvaltningar som överhuvudtaget an-

vänder strukturerade instrument uppgavs 

39 procent använda ADDIS. Sedan Soci-

alstyrelsen börjat lansera ASI har detta 

gått om. I ORION-studien (SoS 2003) var 

ADDIS det näst mest använda, nu efter 

ASI. Som diagnosinstrument på alkohol- 

och drogområdet är det dock helt domi-

nerande. ADDIS har också använts i olika 

forskningsprojekt (Hoffmann m.fl. 1995; 

Jonasson m.fl. 1997; 1998).

ADDIS är en svensk version av det ame-

rikanska SUDDS. Uppgifter om validitet 

och reliabilitet för SUDDS har presente-

rats av Davis m.fl. (1992). SUDDS har god 

överensstämmelse med erfarna klinikers 

diagnoser (Cohens Kappa = 0,71–0,87). 

Test-retest ger hög korrelation (0,81–0,90) 

vilket visar hög global konsistens. När 

diagnoser baserade på SUDDS version 

för DSM-IV (SUDDS-IV) för 700 perso-

ner jämfördes med klinikers utlåtande 

var andelen falskt negativa mindre än en 

procent och ingen enda var falskt positiv 

(Hoffmann & Harrison 1996). Hoffmann 

och Hoffmann (2003) redovisar mycket 

god validitet och reliabilitet i SUDDS-IV. 

Beroende och missbruk framträder som 

distinkta kategorier och reliabiliteten är 

likvärdig i olika etniska grupper (afroame-

rikaner, ”Hispanics”, ”Native Americans” 

och ”Caucasians”; totalt n = 1 340), med 

Diagnosinstrument för beroende och missbruk
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intern konsistens (Cronbachs’s alpha) 

för beroende varierande mellan 0,93 och 

0,97 och för missbruk varierande mellan 

0,84 och 0,90. Det har emellertid hittills 

saknats studier om svenska ADDIS psy-

kometriska egenskaper och dess förmåga 

att skilja mellan olika populationer med 

skilda profiler av beroende och missbruk. 

I detta sammanhang är det viktigt att på-

peka att det här inte är fråga om att stu-

dera själva DSM-IV-begreppen beroende 

respektive missbruk eller de kriterier för 

dessa som anges i DSM-IV. För dessa frå-

gor finns tidigare omfattande forskning (se 

exempelvis Dawson m.fl. 1995; Feingold 

& Rounsaville 1995; Grant 2000; Grant 

m.fl. 1992; Hasin m.fl. 1988 & 1997; Hoff-

mann & Hoffmann 2003; samt Muthén 

m.fl. 1993a & 1993b). Däremot studeras i 

denna studie hur dessa begrepp och kri-

terier fångas av specifika frågor i ADDIS, 

d.v.s. om de homogent och konsistent 

fungerar som indikationer på samma be-

gepp och kriterium, samt hur olika frågor 

kan bidra till detta. 

 Q ADDIS konstruktion

ADDIS (Alkohol Drog Diagnos InStru-

ment – Hoffmann m.fl. 1987; Wickström 

2007), är en svensk översättning och bear-

betning av SUDDS (Substance Use Disor-

der Diagnostic Schedule), en strukturerad 

intervju som utvecklats av Hoffmann och 

Harrison. SUDDS är i sin tur en utveck-

ling av NIMH-DIS (The National Institute 

of Mental Health Diagnostic Interview 

Schedule – Version II), en strukturerad 

intervju för bedömning av psykiska stör-

ningar, med hög validitet och reliabilitet 

(Robins m.fl. 1982). Hoffmann bedömde 

dock att dess modul om alkoholberoende 

saknade viktiga kriterier som ingick i då-

varande DSM-III. Erfarenheterna ledde 

fram till den första versionen av SUDDS 

(Harrison & Hoffmann 1985) baserad på 

DSM-III, följt av version för DSM-III-R. 

Alla dessa innefattar även andra droger 

än alkohol. Sedan DSM-IV ersatt DSM-

III-R, reviderades SUDDS år 1995 för att 

vara kompatibelt med DSM-IV. Wickström 

m.fl. översatte och anpassade SUDDS 

till svenska förhållanden 1987, och den 

svenska versionen fick namnet ADDIS. 

Wickström är också ansvarig för de revi-

sioner som gör ADDIS kompatibelt med 

DSM-IV samt ICD-10. ADDIS distribueras 

av 4M i Åre, som också certifierar ADDIS-

intervjuare efter en flerstegsutbildning 

inkluderande handledning. I manualen 

(Wickström 2007) betonas att ADDIS ger 

systematik i informationen som ligger till 

grund för bedömning, men att diagnos i 

strikt mening endast får ställas av läkare 

eller leg. psykolog.

ADDIS är en manualbaserad intervju 

med sammanlagt 75 frågor, inklusive 48 

specifika beteendeorienterade frågor som 

utforskar olika symptom på diagnoskri-

terierna. Följande visar fördelningen av 

frågor som operationaliserar specifika 

kriterier i DSM-IV gällande alkohol- och 

drogproblem: Tolerans (2 frågor); absti-

nensbesvär (4 frågor); tankar ständigt in-

riktade på ruset (2 frågor); intag i större 

mängd eller under längre tidsperiod än 

planerat (2 frågor); oförmåga att minska 

ned eller sluta (3 frågor); avsevärd tid 

går åt till att skaffa drogen, inta den eller 

återhämta sig efter bruk (5 frågor); givit 

upp eller begränsat viktiga sociala eller 

yrkesmässiga aktiviteter p.g.a. drogbruket 

(6 frågor); fortsatt drogbruk trots vetskap 

om fysiska eller psykiska problem som 

sannolikt orsakats av eller förvärrats av 

Diagnosinstrument för beroende och missbruk
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drogbruket (5 frågor); upprepad drogan-

vändning som medför oförmåga att upp-

fylla sina förpliktelser i arbete, skola eller 

hem (4 frågor); upprepad användning i si-

tuationer som är fysiskt riskabla (7 frågor); 

upprepade drogrelaterade problem med 

rättsvårdande myndigheter (3 frågor); 

samt fortsatt användning trots upprepa-

de/ihållande sociala eller interpersonella 

problem som orsakas eller förvärras av 

drogbruket (5 frågor). Då ett par av dessa 

gäller endast drogområdet finns 46 frågor 

direkt inriktade på missbruk eller bero-

ende av alkohol.

Alla frågor ställs för den eller de drogty-

per som intervjupersonen använt, inklusi-

ve: alkohol, cannabis, amfetamin, kokain, 

andra stimulantia, hallucinogener, sömn-

medel, lugnande medel, opiater, opiat-

liknande smärtmediciner, lösningsmedel 

samt andra (preciseras). För varje grupp 

finns en förteckning av benämningar för 

att undvika felklassifikationer. För samt-

liga kriteriefrågor och för respektive rele-

vant drog noteras dels huruvida tecknet 

ifråga uppträtt överhuvudtaget (livstids-

prevalens), dels huruvida det uppträtt un-

der senaste tolvmånadersperioden (aktu-

ell prevalens) samt senaste månaden. För 

den aktuella prevalensen finns dessutom 

för ett stort antal frågor möjlighet att no-

tera huruvida tecknet ifråga har uppträtt 

en eller flera gånger. ADDIS-manualen re-

kommenderar i dessa fall försiktigtvis att 

symptomet skall ha upprepats. Därefter 

noteras första gången symptomet uppträd-

de överhuvudtaget, vilket ger möjlighet 

att studera beroendeutvecklingen retro-

spektivt. Därigenom kan man – för varje 

drog – fastställa när kriteriet först upp-

trädde, och huruvida det fortfarande före-

ligger eller inte. Detta ger förutsättningar 

att studera såväl intensitet som förlopp i 

olika drogproblem. 

Utöver de frågor som handlar om alko-

hol- och drogproblem, innehåller ADDIS 

även korta moduler om social situation, 

ångestproblem, depression, stressfaktorer 

under senaste året (det sistnämnda han-

terar axel IV i det multiaxiala systemet i 

DSM) samt konsumtion och problem vad 

gäller nikotin och koffein. 

Syftet med den aktuella studien är att 

studera ADDIS begreppsvaliditet vad gäl-

ler alkoholfrågorna i form av homogenitet 

såväl i de två huvudbegreppen som i de 

specifika kriterierna, dess diskrimineran-

de validitet samt dess interna konsistens, 

att pröva enskilda frågors bidrag till sen-

sitivitet, samt att föreslå eventuella juste-

ringar av svenska ADDIS med anledning 

av gjorda undersökningar. Andra aspekter 

av validitet (t.ex. sensitivitet och specifi-

citet genom jämförelse med annan diag-

nostisk rutin) och reliabilitet (t.ex. global 

konsistens genom test-retest) kommer att 

studeras i kommande artikel, men inte 

här. Motsvarande studium av drogfrågor-

na i ADDIS studeras inte i denna artikel 

– inte heller frågor om angränsande pro-

blem såsom ångest, depression och social 

stress vilka också ingår i det samlade in-

strumentet.

Material och metod
Studien har använt sig av två skilda av-

identifierade material: 

•	 Klinisk population (KL): 349 personer 

(37 procent kvinnor; genomsnittsålder 

41 år [sd = 19,6]). Dessa avser intervjuer 

med personer som utretts för eller skri-

vits in för behandling för alkoholpro-

blem. För alla dessa har fullständiga 

ADDIS-intervjuer gjorts. De ger möjlig-

Diagnosinstrument för beroende och missbruk
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het att studera såväl livstidsprevalens 

som aktuell prevalens. Dessa data har 

ställts till denna studies förfogande av 

Lynn Wickström.

•	 Rattfylleridömda (RF): Inom ramen för 

det nationella KAPUBRA-projektet om 

rattfyllerister som bedrivs under led-

ning av professor Hans Bergman, Insti-

tutionen för Klinisk Neurovetenskap, 

Karolinska Institutet, har personer inta-

gits på två specialfängelser för rattfyl-

leridömda. Av dessa har 400 personer 

(alla män, i genomsnitt 41 år gamla [sd 

= 12,0]) besvarat formulär vilka inklu-

derat alkoholfrågorna i ADDIS (men 

inte övriga ADDIS-moduler). Från dessa 

har i vissa analyser ofullständigt ifyllda 

formulär räknats bort (totalt 27, varav 8 

med fler än fem kriteriefrågor obesva-

rade). Svarsalternativen i KAPUBRA-

studien har endast handlat om huruvi-

da symptomet någon gång förelegat (ja/

nej), d.v.s. inte när det först uppträdde, 

inte om det uppträtt vid enstaka tillfälle 

eller upprepat, och inte om det uppträtt 

även under senaste året eller under se-

naste månaden. De ger därmed endast 

möjlighet att studera livstidsprevalens, 

men inte aktuell prevalens. Hans Berg-

man och Anders Andrén har ställt ma-

terialet till förfogande för denna studie.

 Q Analysmetoder

En aspekt av validitet är instrumentets 

förmåga att skilja grupper som teoretiskt 

bör kunna skiljas åt med det (diskriminant 

validitet). För detta används s.k. diskrimi-

nantanalys, som bildar de funktioner ur 

variablerna som bäst åtskiljer grupperna, 

varefter grupper bildade med dessa funk-

tioner jämförs med de verkliga grupper 

som materialet baseras på. 

En annan aspekt av validitet är be-

grepps- eller konstruktvaliditet, d.v.s. 

överensstämmelse mellan olika indikato-

rer som skall fånga samma teoretiska be-

grepp. Detta undersöks med hjälp av prin-

cipalkomponentanalys (PCA). Eftersom 

syftet är att pröva homogenitet utifrån 

befintliga begrepp och kriterier i DSM-IV, 

inte att pröva dessa begrepp och kriterier i 

sig (faktorstruktur), har enfaktorslösning-

ar för respektive konstrukt och kriterium 

använts. PCA ger två centrala mått – dels 

andel förklarad varians (R2) för hela fak-

torn, vilket i enfaktorslösning tolkas som 

homogenitet mellan indikatorerna, dels 

”laddning” som är ett mått på den en-

skilda indikatorns överensstämmelse med 

den gemensamma faktorn. Såväl förklarad 

varians som laddningar bör vara över 0,40. 

Homogenitet studeras här på två analytis-

ka nivåer: dels för de två huvudbegreppen 

beroende respektive missbruk, dels för de 

olika kriterier som används i DSM för att 

definiera dessa två begrepp. 

Reliabilitet undersöks också på samma 

två nivåer, och då såsom intern konsis-

tens, d.v.s. genomsnittlig intern korrela-

tion mellan olika indikatorer på samma 

begrepp. Detta mäts med Cronbach’s al-

pha (α) varvid α > 0,70 betecknas som 

tillfredsställande för skattning av enskild 

individ medan α > 0,50 betecknas som ac-

ceptabelt för analys av grupper av indivi-

der (Streiner & Normann 1989). Slutligen 

har varje frågas bidrag till sensitiviteten 

i respektive kriterium undersökts utifrån 

multipla korstabeller. 

Resultat
Här kommer endast resultaten delges i för-

kortad framställning. De fullständiga resul-

taten – inklusive omfattande tabeller – finns 
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istället tillgängliga på http://www.addis.

se/sub_page.asp?pgid=20&ppgid=3. Stu-

dien har undersökt diskriminerande för-

måga, homogenitet och intern konsistens 

i de frågor i ADDIS vilka används som 

underlag för diagnos av alkoholberoende 

och alkoholmissbruk samt prövat i vilken 

mån de relativt många specifika frågorna 

bidrar till att fånga respektive kriterium i 

DSM-IV. Studien har undersökt två skilda 

populationer, en klinisk population och 

en fängelsepopulation av rattfylleridöm-

da. 

Andelen som uppfyller livstidspreva-

lens för diagnoserna missbruk respektive 

beroende skiljer stort mellan populatio-

nerna och skillnaderna går i förväntad rikt-

ning. Andelen som uppfyller kriterierna 

för beroende är 88 procent i den kliniska 

populationen och 59 procent bland ratt-

fylleridömda. Motsvarande uppgifter för 

missbruk är sex procent för klinisk popu-

lation och 41 procent för rattfylleridömda. 

Dessa skillnader är förväntade eftersom 

den kliniska populationen kännetecknas 

av att de var aktuella för vård, medan de 

rattfylleridömda aktualiserats p.g.a. dom. 

Förklaringen till att fem procent i den kli-

niska populationen saknat varje alkohol-

diagnos men ändå var aktuella för vård 

är att de istället vårdats för drogproblem, 

men utan klara alkoholproblem. Aktuell 

prevalens för beroende i kliniska popula-

tionen är 75 procent, vilket kan jämföras 

med knappt 10 procent för smärtpatienter 

i samma ålder (medelålder 41,6 år, 64 % 

kvinnor; Hoffmann m.fl. 1995). Andelen 

som uppfyllde missbrukskriterierna var 

ungefär lika som bland smärtpatienter (4 

respektive 6 %).

I diskriminantanalysen kunde 94 pro-

cent klassificeras korrekt mellan klinisk 

population och rattfylleridömda, vilket 

visar en god diskriminerande validitet. 

Homogeniteten mellan de frågor som 

används för att fånga DSM:s två huvud-

begrepp, beroende och missbruk (livs-

tidsprevalens), visade sig vara god med 

en relativt hög andel förklarad varians 

(R2 = 0,46 resp. 0,40). Samtliga beroen-

defrågor laddar högt på beroendefaktorn 

(0,42–0,77; i snitt 0,63) då materialen an-

vänds tillsammans, och i stort sett erhålls 

dessa höga laddningar också i analyser 

av de båda populationerna var för sig och 

även då kvinnorna i den kliniska popu-

lationen analyseras separat. För faktorn 

missbruk nås motsvarande höga ladding-

ar (0,45–0,78; i snitt 0,62) först sedan fyra 

problematiska frågor tagits bort. Två av 

dessa frågor är dock relevanta ur könsper-

spektiv och fungerar väl eller acceptabelt 

då kvinnorna analyseras separat – en om 

sexuella övergrepp i samband med egen 

högkonsumtionen (0,54) och en om hög-

konsumtion under graviditet (0,37). En 

tredje – om rattfylleri – var av naturliga 

skäl problematisk för rattfylleridömda 

(p.g.a. bristande variation) men fungerade 

väl i klinisk population (0,40). En fråga 

om langning fungerar dock dåligt och bör 

tas bort på saklig grund. Det finns ingen 

given koppling mellan langning av sprit 

och eget missbruk.

Intern konsistens är mycket hög för be-

roendefrågorna såväl i den sammanslagna 

populationen som i de separata analyser-

na för populationerna respektive för kvin-

norna (α = 0,93–0,96). Intern konsistens 

är hög också för missbruksfrågorna i alla 

analyserna oavsett om de fyra nämnda frå-

gorna inkluderas eller inte (α = 0,80–0,88).

Homogenitet och intern konsistens är i 

regel god också då analysen genomförs se-
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parat för vart och ett av DSM-kriterierna. 

Samtliga sju beroendekriterier och tre av 

fyra missbrukskriterier har mer än 52 pro-

cents förklarad varians. Intern konsistens 

är tillfredsställande (α > 0,70) för sex av 

sju beroendekriterier och för två av fyra 

missbrukskriterier, samt acceptabel (α > 

0,50) för ytterligare ett beroendekriterium 

och ett missbrukskriterium. Det kvarstå-

ende problemet rör missbrukskriteriet 

rättsliga problem som har en alltför låg 

intern konsistens (0,35), vilket dels beror 

av att rattfyllerifrågan haft dålig variation 

i en population, dels p.g.a. den mindre 

lämpliga langningsfrågan. Här behövs jus-

teringar av frågornas formulering.

Kriterierna har i huvudsak god homoge-

nitet även då de studeras separat för kvin-

nor. Alla beroendekriterierna och tre av 

missbrukskriterierna har över 42 procents 

förklarad varians och samtliga faktorladd-

ningar utom två är över 0,43. Undantagen 

rör två frågor vars laddningar låg strax un-

der (0,35). Det gäller dels en dubbelfråga 

som handlar om minnesluckor trots kän-

nedom om sambandet mellan dessa och 

högskonsumtion, dels en fråga som rör 

konflikter med chefer och arbetskamrater 

p.g.a. alkoholbruk. 

Att varje DSM-IV-kriterium motsvaras 

av flera konkreta frågor i ADDIS bör klart 

öka dess sensitivitet. Redan då ett tecken 

föreligger så är kriteriet uppfyllt. De olika 

frågorna kan i olika grad överlappa varan-

dra, men även ge unika bidrag. Då många 

frågor ställs kan dock bidraget från var 

och en bli relativt lågt. Då de också kräver 

mer tid bör frågor med alltför lågt bidrag 

undvikas. Därför har studien analyserat i 

vilken mån som alla frågor bidrar till sen-

sitiviteten i instrumentet. Ett antal frågor 

visar sig bidra mycket litet, eftersom de 

som fångas upp av dessa frågor redan har 

fångats upp av andra frågor. Här skall en-

dast ett exempel ges. (Intresserade hänvi-

sas till den fullständiga rapporten.) DSM-

IV-kriteriet abstinensbesvär motsvaras 

i ADDIS av fem olika frågor. Totalt upp-

fyllde 64,2 procent av de intervjuade detta 

kriterium, d.v.s. någon av de fem frågorna, 

och endast 5,3 uppfyllde samtliga dessa 

fem frågor. Här har två av frågorna (om 

hallucinationer och förvirringstillstånd 

respektive specifikt om delirium tremens) 

visserligen fått c:a 10–12 procent jakande 

svar, med deras unika bidrag begränsas 

till en promille vardera. Man bör därför 

ifrågasätta om alla dessa frågor verkligen 

är nödvändiga. 

Diskussion
Diagnostiska instruments centrala kva-

liteter brukar mätas med specificitet och 

sensitivitet Specificitet handlar om att 

undvika falskt positiva fall, medan sensi-

tivitet handlar om att undvika falskt nega-

tiva fall. Båda har visat sig vara excellenta 

för ursprungsinstrumentet SUDDS. Det 

egentliga testet på om de är bra även för 

ADDIS kan dock ske först genom jämförel-

se med bästa tillgängliga diagnostiska ru-

tiner (golden standard), vilket planeras i 

en kommande studie. De fynd som här har 

preciserats har dock stor relevans. Specifi-

citet tenderar att öka med god kriterievali-

ditet, medan sensitivitet tenderar att öka 

med flera frågor som väl fångar den fak-

tor som sökes. Förutsättningarna för både 

specificitet och sensitivitet bör därför vara 

goda i ADDIS. Även om studien på detta 

sätt ger gott stöd för ADDIS psykometriska 

egenskaper så ger den också underlag för 

möjliga förbättringar.

Formuleringarna av enstaka proble-
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matiska frågor kan övervägas. Två frågor 

rör missbrukskriteriet rättsliga problem. 

Med nuvarande formulering är fråga 58 

om langning inte rimlig att använda som 

kriteriefråga eftersom langning i sig inte 

förutsätter missbruk. Om en fråga liknan-

de den skall vara med bör den omformu-

leras så att tydlig koppling finns till eget 

missbruk, t.ex. ”...för att få pengar till al-

kohol.” Fråga 59 om rattfylleri bör finnas 

kvar men med något förändrad formule-

ring. Promille strax överskridande den 

nuvarande gränsen för rattfylleri (0,2 ‰) 

kan vara tecken på dåligt omdöme likväl 

som på missbruk av alkohol. För att göra 

kopplingen klarare kan frågan formuleras 

med tillägget ”grovt rattfylleri, d.v.s. med 

1 promille eller mer”.

Fråga 35a handlar om huruvida man 

känt till att minnesluckor har samband 

med högkonsumtion av alkohol och fung-

erar som komplettering till fråga 35 för att 

kunna fungera som indikation på beroen-

dekriteriet fortsatt användning trots upp-

repade hälsoproblem. Konstruktionen har 

dock visat sig vara problematisk (låg ladd-

ning). Ett förslag är att ersätta fråga 35a 

med en egen självständig fråga som ba-

kar in den kognitiva förutsättningen, t.ex. 

”Har du upplevt nya minnesluckor även 

sedan du har förstått att dessa har sam-

band med högkonsumtion av alkohol?” 

En annan möjlig förbättring gäller anta-

let frågor. Som påpekats hör det till ADDIS 

styrka att flera frågor används för att täcka 

de olika kriterierna. Detta gäller dock en-

bart under förutsättning att frågan bidrar 

till att fånga in personer som uppfyller kri-

teriet och som inte annars hade fångats in. 

I några fall gäller inte detta och man bör 

då överväga att minska dessa frågor för att 

inte i onödan förlänga intervjun. Utifrån 

de data som presenterats kan detta gälla 

frågorna om att ha givit upp sociala eller 

fritidsaktiviteter ”för att använda alkohol” 

(nr 40), eller ”för att pengarna gått till 

alkohol (nr 41), vidare frågorna om pro-

blem på arbetsplatsen p.g.a. alkoholbruk 

uppdelat på konflikter (nr 52) respektive 

omplacering, avsked eller avstängning 

(nr 56), frågan om högkonsumtion under 

graviditet (nr 65), två frågor om allvarliga 

abstinenssymptom uppdelat på halluci-

nationer och förvirring (nr 72) respektive 

delirium tremens (nr 73). Då dessa frågor 

omprövas bör man väga in huruvida det 

finns ett egenvärde för behandlingspla-

neringen att få svar på just dessa precisa 

frågor. Men man bör undvika att ta med 

allt som ”kan vara intressant” om inte 

tydligare grund för frågan finns. Man kan 

också överväga att genom omformulering 

slå samman de frågor med alltför lågt indi-

viduellt bidrag och som är mycket näralig-

gande, d.v.s. frågorna 40–41, frågorna 52 

och 56 samt frågorna 72 och 73. När det 

gäller fråga 73, om delirium tremens finns 

dessutom problem med låg laddning. Alla 

kan inte förutsättas behärska ett rent di-

agnostiskt begrepp som delirium tremens. 

Det tar ungefär 1,5 timme för en tränad 

intervjuare att tillämpa ADDIS i intervju 

med en person som nyttjat flera droger. Det 

finns starka skäl för detta både med tanke 

på diagnostisk precision och med tanke 

på att den viktigaste mottagaren av denna 

kunskap är patienten själv. ADDIS är upp-

byggt för pedagogisk kommunikation av 

diagnos, inklusive livsförloppsdata sepa-

rat för olika droger. Väl kommunicerad di-

agnostik är en kraftfull motivationsmetod 

(Erickson 2007; Gerdner 2004; Gerdner & 

Fridell 2007). Sett mot den bakgrunden 

bör detta vara en mycket väl använd tid.
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Konklusion
Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen 

att ADDIS har god begreppsvaliditet, dis-

kriminant validitet och intern konsistens 

vilket bör ge goda förutsättningar som un-

derlag för diagnos av beroende och miss-

bruk när det gäller alkohol, att det klarar 

att fånga även de enskilda kriterierna i 

DSM-IV, samt att dessa egenskaper fung-

erar väl för såväl kvinnor som män. Några 

föreslagna ändringar kan dock ytterligare 

förbättra instrumentet och göra det lättare 

att använda.

Arne Gerdner, professor
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Mittuniversitetet
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