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FÖRORD
I syfte att utveckla och validera en metod för behandling som kan reducera risken för sexuella
övergrepp har Kriminalvården finansierat en studie som genomförts av forskare vid Karolinska
Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.
Behandlingsprogrammet som utvecklades var baserat på kognitiv beteendeterapi som kan administreras via internet, något som visat sig vara effektivt i forskning av många andra typer av
problem. Resultaten i denna studie visar att internetbaserad behandling kan vara ett framgångsrikt tillvägagångssätt för att nå följsamhet hos personer med oönskade sexuella beteenden.
Även om behandlingsprogrammet som utvärderas i denna rapport riktar sig till icke-dömda
hjälpsökande individer, så kan det finnas anledning att följa upp om programmet även minskar
återfallsrisken hos Kriminalvårdens sexualbrottsklienter. Internetbaserad behandling skulle
möjliggöra fler insatser i olika skeden av verkställigheten oavsett var klienten befinner sig geografiskt och dessutom underlätta uppföljning av klienter som ska återanpassas till samhället.
Rapporten är skriven av Stefan Arver, Jonas Hallberg, Katarina Görts Öberg, ANOVA (f.d.
Centrum för Andrologi och Sexualmedicin), Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska
Institutet.

Jenny Kärrholm, chef forsknings- och utvärderingsenheten
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SAMMANFATTNING

SAMMANFATTNING
Insatser som fokuserar på problematiska sexuella
beteenden har potential att stärka det preventiva
arbetet med personer som löper risk för att
begå sexuella övergrepp. Övermåttlig sexualitet
antas vara del i uppsättningen av riskfaktorer
men kunskapsläget kring problembilden
samt hur denna kan behandlas är bristfällig.
Detta projekt syftade till att utveckla och ut
värdera ett kognitivt beteendeterapeutiskt
behandlingsprogram med möjlig administrering
via Internet för personer med övermåttligt
sexuellt beteende (Hypersexuell Störning).
Projektet delades upp i tre faser: kartläggning av
symptombild och utveckling av ett manualiserat
behandlingsprogram (Fas 1), utvärdering av
behandlingen administrerad i grupp (Fas 2) samt
utvärdering av behandlingen administrerad över
Internet (Fas 3).

Fas 3 (pågående) utvärderar behandlings
programmet när det administreras över Internet.
Behandlingsmanualen har modifierats för
detta ändamål och utvecklats för att inkludera
personer med sexuella avvikelser. Hittills har
21 män genomgått behandlingsprogrammet
med behandlarstöd. Preliminära resultat visar
signifikant lägre grad av hypersexuellt beteende
efter behandling jämfört med mätningarna gjorda
vid behandlingsstart. Andelen som rapporterade
sexuellt intresse av tvång och våld var lägre
efter genomförd behandling. En majoritet av
studiedeltagarna (78 %) följde programmet till 90
procent och hälften genomförde behandlingens
alla moduler. Det Internetadministrerade
behandlingsprotokollet kommer att genomgå
fortsatt validering och kommer långsiktigt att
följas upp i framtida studier.

Fas 1 inleddes med en kartläggning av hyper
sexuella symptom och upplevda konsekvenser hos
80 hjälpsökande män och kvinnor, varav hälften
uppfyllde kriterier för den tentativa diagnosen
Hypersexuell Störning. Kartläggningen gav stöd
för diagnosen och fann en betydande problembild
samt en hög förekomst av självrapporterade
avvikande sexuella intressen (parafili). Beskriv
ningen av problembilden hos dessa män och
kvinnor låg till grund för utvecklingen av ett
manualiserat behandlingsprogram baserat
på en kognitivt beteendeterapeutisk modell. I
utvecklingsarbetet i Fas 1 ingick en pilotstudie
som initialt utvärderade genomförbarheten av
behandlingen. Tio män som uppfyllde diagnos
kriterier för Hypersexuell Störning rapporterade
en signifikant lägre grad av hypersexuellt be
teende efter behandling jämfört med tiden innan.

Det föreliggande projektet är ett första steg till
att utveckla en validerad metod för behandling
av sexuell beteendeproblematik hos personer
som utgör en riskgrupp för sexuella övergrepp.
Slutsatser baserat på resultaten av projektets
inledande faser (Fas 1 och 2) är att de negativa
konsekvenserna av misstänkt Hypersexuell
Störning kan vara stora men att grupp-baserad
KBT-behandling kan ge meningsfulla kliniska
effekter på hypersexuella symptom. En försiktig
slutsats baserad på de resultat som hittills
rapporterats i Fas 3 är att Internetbaserad
behandling kan vara ett framgångsrikt tillväga
gångssätt för att nå följsamhet hos personer med
dessa oönskade sexuella beteenden. En fördel med
administrering via Internet är hög tillgänglighet,
geografiskt obundet och med ökad kapacitet för
att nationellt maximera tillgängligheten. Ur
ett kriminalvårdsperspektiv innebär detta att
klienter enklare kan erbjudas kostnadseffektiv
behandling och genomföra den under vistelse i
anstalt såväl som i frivård.

Fas 2 utvärderade effekten av behandlings
programmet på hypersexuellt beteende i en randomiserad kontrollerad studie. I utvärderingen
randomiserades 138 män som uppfyllde diagnos
kriterier till behandling (behandlingsgrupp)
eller väntelista (kontrollgrupp). I jämförelse med
kontrollgruppen, sjönk behandlingsgruppens
symtomgrad signifikant med avseende på både
hypersexuellt beteende och depression samtidigt
som övergripande psykiatrisk hälsa förbättrades.
Effekterna var medelstora till stora.
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INTRODUKTION
Under de senaste tre decennierna har
uppmärksamhet riktats mot ett kliniskt
tillstånd som kännetecknas av okontrollerade
och överdrivna sexuella beteenden, tankar
och fantasier. Tillståndet har kallats "sexuell
tvångsmässighet", "sexual desire dysregulation"
och "sexuell impulskontrollstörning"(J. Bancroft,
Graham, Janssen, & Sanders, 2009; John
Bancroft et al., 2003; Barth & Kinder, 1987;
Coleman, 1987; Kafka, 2010). Personer som
lider av okontrollerat och omåttligt sexuellt
beteende; tvångsmässigt onanerande, överdriven
pornografikonsumtion eller etablerande av
upprepade och tillfälliga sexuella relationer,
beskriver en rad negativa konsekvenser till följd
av sexuella beteenden. En ökad risk för sexuellt
överförbara infektioner, relationssvårigheter,
psykisk ohälsa och arbetsrelaterade problem finns
beskrivet (Cooper, Golden, & Kent-Ferraro, 2002).
Symtombilden har i undersökningar visat sig
kunna leda till utvecklande av sexuellt avvikande
tändningsmönster, så kallade parafilier,
och vara en riskfaktor för återfall i sexuellt
övergreppsbeteende (Kingston, Yates, & Olver,
2014; Langstrom & Hanson, 2006).
Förekomsten av hypersexualitet skattas till 3-6
procent av den amerikanska befolkningen (Black,
2000; Lauman, Gagnon, & Michaels, 1994) även
om epidemiologiska studier med en allmänt
vedertagen definition av sexuell övermåttlighet
saknas (Kafka, 2010). Detta har lett till stora
variationer avseende skattning av prevalens
men generellt rapporteras högre förekomst
bland män än kvinnor (Black, Kehrberg,
Flumerfelt, & Schlosser, 1997; Langstrom
& Hanson, 2006). Kunskap om kvinnor med
problembilden är bristfällig och mycket lite är
därför känt om eventuella könsskillnader. Inget
av de dominerande diagnostiska systemen;
”International Statistical Classification of
Diseases and Related Health Problems”, ICD eller
”Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders”, DSM innefattar en diagnoskategori
som på ett tillfredsställande sätt beskriver
omåttlig sexualitet.
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Föreslagna diagnoskriterier för Hypersexuell
Störning
A.

Under de senaste sex månaderna 		
återkommande och intensiva, sexuella
		fantasier, begär och/eller beteenden 		
tillsammans med 4 eller fler av följande
5 kriterier:
A1. Tiden som ägnas åt sexuella fantasier,
begär och/eller beteenden stör upprepat
andra viktiga (icke-sexuella) mål, 		
aktiviteter och åtaganden.
A2. Repetitivt engagerande i sexuella 		
fantasier, begär och/eller beteenden som
		svar på dysforiska känslotillstånd (t. ex
ångest, depression, tristess, irritabilitet).
A3. Repetitivt engagerande i sexuella 		
fantasier, begär och/eller beteenden som
svar på stressande livshändelser.
A4. Upprepade men misslyckade 		
ansträngningar att kontrollera eller 		
väsentligen minska omfattningen och/
eller frekvensen av sexuella fantasier,
begär och/eller beteenden.
A5. Repetitivt engagerande i sexuella 		
beteenden och ignorerande av riskerna
för fysisk eller emotionell skada för den
egna personen eller andra.
B. Frekvensen och intensiteten av de 		
sexuella fantasierna, begären och/eller
beteendena leder till kliniskt signifikant,
personligt lidande och/eller en påtaglig
försämring inom sociala, yrkesmässiga
eller andra viktiga livsområden.
C. De sexuella fantasierna, begären 		
och/eller beteendena orsakas inte av
fysiologiska effekter av en exogen 		
substans (ex. droger eller mediciner)
Specificera:
Onani
Pornografikonsumtion
Sexuella beteenden med samtyckande vuxna
Cybersex
Telefonsex
Besök på arenor för sexuell förnöjelse
Annat

INTRODUKTION

Inför nyutgåvan av DSM föreslogs en ny
diagnostisk kategori, ”Hypersexuell Störning”
(HS), för kapitlet om sexuella störningar
(Kafka, 2010). Diagnosförslaget var resultatet
av en omfattande granskning och analys av
befintlig forskningslitteratur om problematiska
och överdrivna sexuella beteenden. I förslaget
definierades HS som en sexuell luststörning
med dysfunktionella beteenden i samband med
dysforiska känslotillstånd (t.ex. depressivt
tillstånd) och stress, samt inslag av impulsivitet.
Dessa beteenden leder till negativa konsekvenser.
HS beskrevs teoretiskt obundet vilket innebar
att utvecklingen av problembilden inte angavs.
Detta har sin grund i det generellt erkänt svaga
empiriska stöd som finns för de faktorer som
initierar uppkomsten av psykiatriska störningar
vilket gäller även sexuella beteendestörningar
(Kafka, 2010). Genom etablerandet av en
diagnostisk kategori utan en förklarande teori
”möjliggjordes objektiva forskningsinitiativ”
(Samenow, 2011), som kan bidra till större
förståelse för biopsykosocial bakgrund till
överdriven sexuell lust och omåttliga sexuella
beteenden. Den föreslagna diagnosen HS
inkluderades inte i DSM-5, trots att validiteten
hos diagnosförslaget fått empiriskt stöd vid
två oberoende kliniska fältstudier (Reid et al.,
2012; Scanavino et al., 2014) och i ett forensiskt
urval (Kafka, 2014). Studierna visade att HS
var en specifik, framkomlig och användbar
diagnoskategori.
De föreslagna HS-kriterierna avser icke-parafila
(dvs. icke-avvikande) sexuella beteenden.
Diagnosen tillämpas, oberoende av förekomsten
av icke-parafila eller parafila intressen eller
beteenden (Carpenter & Krueger, 2013). Som
nämnts ovan finns ett samband mellan överdrivna
sexuella beteenden och utvecklandet av parafilt
(avvikande) sexuellt intresse, även om sambandet
inte är fullständigt kartlagt (Langstrom &
Hanson, 2006). HS och parafili delar alltså
gemensamma nämnare (Kafka, 1997) och det
är möjligt för en person att uppfylla kriterierna
för HS både som primär och sekundär diagnos,
exempelvis vid sidan om en diagnostiserad parafil
störning (Kafka & Krueger, 2011; Krueger,
Kaplan, & First, 2009). Detta gör det möjligt att
skilja på sexuellt intresse å ena sidan, och bristen
på kontroll över faktiska sexuella beteenden och
dess konsekvenser å andra sidan (Carpenter &
Krueger, 2013).

När det gäller HS-specifika behandlingsstudier
finns två genomförda vid centrumet ANOVA1,
Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete
med Psykiatri Sydväst 2017 (Hallberg et al.,
2017a, 2017b). Behandlingsprotokollen sattes
samman av kognitivt beteendeterapeutiska
tekniker som empiriskt visat sig ha effekt
mot kärnsymptomen i HS, dvs. depressivitet,
ångest, stress och bristande impulskontroll.
Behandlingen innefattade komponenter som
visat sig minska det fysiologiska gensvaret vid
exponering av sexuellt avvikande stimuli och
dessutom minska risken för återfall hos personer
som har begått sexuella övergrepp (Marshall,
1997; Marshall, Marshall, Serran, & O'Brien,
2008; Willis & Ward, 2011).

SYFTE

Projektets övergripande syfte är utveckling och
validering av en metod för behandling av hyper
sexuella beteenden med målet att reducera risken
för sexuella övergrepp. Baserat på insamling av
deskriptiva data avser projektet även att öka kunskapen om personer med upplevda svårigheter
att kontrollera omfattningen av sina sexuella
beteenden, dvs. de som uppfyller kriterier för den
tentativa diagnosen Hypersexuell Störning (HS).

FRÅGESTÄLLNINGAR

Reduceras rapporterade symtom vid
diagnostiserad Hypersexuell Störning, HS efter
genomförd kognitivt beteendeterapeutisk
gruppbehandling? Resulterar aktiv behandling
i signifikant förbättring i jämförelse med en
väntelistebetingelse avseende symptom av HS,
grad av depression (skattad via MADRS-S) och
psykologiskt välbefinnande (skattat via
CORE-OM)?
Reducerar kognitivt beteendeterapeutisk
behandling administrerad via Internet
rapporterade symptom vid diagnostiserad
Hypersexuell Störning med eller utan sexuell
avvikelse vid jämförelser vid behandlingsstart
respektive vid behandlingsslut?

ANOVA bedriver en multidisciplinär och tvärvetenskaplig verksamhet som utreder,
diagnostiserar och behandlar patienter med sexuella funktionsstörningar, sexuella
avvikelser, hypersexuell störning, könsdysfori samt män med andrologiska sjukdomar.
Sedan mars 2012 har en Nationell Hjälptelefon – PrevenTell, inrättats vid ANOVA (www.
preventell.com). Hjälptelefonen vänder sig till de som oroar sig för att deras sexuella
handlingar skulle kunna skada någon.

1
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Rapporterar kvinnor och män med självidentifierad sexuell problematik sexuell tvångsmässighet (skattad via SCS), och skiljer sig i så fall
grad av tvångsmässighet åt emellan de som
klassificerats med HS, jämfört de som inte
klassificeras med HS?
Till vilken grad rapporterar kvinnor och män
med övermåttliga sexuella beteenden negativa
konsekvenser (skattade via CBOSB), till följd
av dessa beteenden?
Samvarierar Hypersexuell Störning med andra
dysforiska känslotillstånd såsom depression,
ångest och stress, (skattade via MSQ)? Om så
är fallet, skiljer sig förekomst av depression,
ångest åt mellan de som klassificeras med HS,
jämfört med de som inte klassificeras med HS?
Till vilken grad förekommer sexuell avvikelse i
gruppen med självdefinierad sexuell problematik och är det vanligare med sexuell avvikelse i
HS-gruppen?
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METOD

METOD
PROCEDUR

Datainsamlingen påbörjades under 2010 och
är pågående för Fas 3. Inom ramen för denna
rapport redovisas resultat från den första gruppen som genomgått behandling i Fas 32. För
datainsamling har en Internetportal vid Psykiatri
Sydväst, Stockholms Läns Landsting använts.
Anmälan till studiens fas 1–3, gjordes vid www.
internetpsykiatri.se/projekt, där intresserade
informerades om studieupplägget, förutsättningar för deltagande, KBT-behandling och om
Personuppgiftslagen (PUL). De som anmälde
sig genom att lämna informerat samtycke, fick
fylla i en webbenkät bestående av formulär och
skattningsskalor för att kartlägga den presumtive
deltagarens sexuella problembeteende, inklusive
parafili, psykiatrisk status och andra områden
relaterade till den problematik som behandlingen
adresserade.
Efter kartläggning av symptom och problembild,
och identifiering av HS inkluderades personer
utan allvarlig psykiatrisk sjuklighet och personer med ett sexuellt tändningsmönster utan
parafili (sexuell avvikelse). Detta för att initialt
få en enhetlig grupp av personer med HS. Under
projektets tredje fas utökades målgruppen till att
även inkludera personer med parafili. Beslutet att
vidga målgruppen baserades på studiens initiala
kartläggning, vilken visade att 80 procent av de
med självidentifierad sexuell problematik hade
parafilt sexuellt intresse och drygt en tredjedel
(36 %) av det totala antalet exkluderades vid
bedömningsintervjun på grund av diagnosen
parafili.

Bedömningar
Efter inhämtat informerat samtycke och
ifyllt självskattningsformulär via webbenkät,
kallades presumtiva deltagare till två
bedömningsintervjuer, utförd av en psykiater
respektive en psykolog. Psykiatersamtalet
syftade till att kartlägga deltagarens psykiatriska
hälsa för att utesluta kliniska tillstånd som
kunde påverka deltagarens möjlighet att
tillgodogöra sig behandlingen. Vidare syftade
bedömningsintervjun till att utesluta andra

möjliga psykiatriska orsaker till den övermåttliga
sexualiteten (maniska tillstånd, ADHD eller
andra medicinska tillstånd). Vid den efterföljande
intervjun med psykolog, inhämtades sexuell
anamnes samt säkerställdes eller avskrevs
diagnos för Hypersexuell Störning och sexuell
avvikelse. Deltagarens förmåga att läsa, skriva
och förstå svenska tillräckligt för att delta i
studien bedömdes. Vid bedömningsintervjun
inkluderades de studiedeltagare till behandlings
protokollet som uppfyllde kriterierna för dia
gnosen HS (se ovan). Den kliniska bedömningen
var överordnad utfallet på mätinstrumentet
Hypersexual Disorder Screening Inventory,
HDSI (se nedan). Detta bedömningsförfarande
tillämpades vid samtliga delfaser, med tillägg att
Internetbehandlingen även inkluderade personer
som uppfyllde diagnos för sexuell avvikelse.

Fas 1: Kartläggning och Pilotstudie
Symptom, problem och psykiatrisk samsjuklighet
baserad på datainsamlingen från den inledande
webbenkäten, kartlades hos 16 hjälpsökande
kvinnor och 64 hjälpsökande män, med
självidentifierad sexuell problematik. I enlighet
med föreslagna kriterier för Hypersexuell
Störning identifierades och klassificerades 80
personer. Ett manualiserat (KBT) behandlings
program utarbetades och testades för läsbarhet
och konsistens. Behandlingsprogrammet
utvärderades i en pilotstudie som inkluderade
10 män, som samtyckt till och funnits lämpliga
efter klassifikation, kartläggning och vid
bedömningsintervjun diagnostiserats med Hyper
sexuell Störning. I pilotstudien fick samtliga
personer som inkluderats till behandlingen
genomgå behandlingsprotokollet (se nedan).
Studieperioden påbörjades vår 2010 och avslutades
mars 2011. Två KBT-utbildade psykologer eller
psykoterapeuter genomförde behandlingen som
bestod av sju gruppmöten under vilka deltagarna
fick ta del av behandlingsmaterialet i både
skriftlig och muntlig form.

Fas 2: Randomiserad kontrollerad studie (RCT)
Efter vissa modifieringar av behandlingen
inleddes projektets andra fas som bestod av
en randomiserad kontrollerad prövning av
det aktuella (KBT) behandlingsprogrammet.

Fas 3 är en behandlingsstudie med intermittenta resultatanalyser och
långtidsuppföljning.

2
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Till studien inkluderades sammanlagt 138
personer som randomiserades till aktiv
behandling (behandlingsgrupp) eller väntelista
(kontrollgrupp). Studien pågick under perioden
2011-12-14 t.o.m. 2015-01-28. Av de totalt 138
personer som inkluderades erhölls eftermätningar
från 97 varav 47 i behandlingsgruppen och 50
i kontrollgruppen. Deltagarna lottades till en
av två betingelser: en aktiv behandlingsgrupp
(behandling under sammanlagt sju veckor) och en
väntelista utan behandling. Den senare gruppen
påbörjade behandlingsprotokollet efter att den
aktiva gruppen avslutat behandling. Syftet var
att genom sammanfallande mätningar i båda
grupperna kunna avgöra om symtomgraden
minskade mer för personer i behandlingsgruppen
än i kontrollgruppen.

Fas 3: KBT-behandling via Internet
Mot bakgrund av de resultat som pilot- och RCTstudien gav, anpassades behandlingsmanualen
för administrering via Internet och den nya
målgruppen (Hypersexuell Störning med eller
utan sexuell parafili/avvikelse). Deltagare som
uppfyllde kriterierna för inkludering erhöll
behandling via behandlarstöd på Internet
under sammanlagt tolv veckor. Deltagarna
läste och tog del av en behandlingsmanual på
Internet och skickade in hemuppgiftsrapport
till behandlaren en gång per vecka. Varje
deltagare fick individuellt stöd och feedback
via meddelanden på Internetplattformen. Om
behandlaren noterade att deltagaren försämrades
drastiskt i sitt psykiska mående eller var i
riskzon för sexuellt oönskat eller olagligt beteende
kunde personen kallas till mottagningen på
ANOVA för vidare handläggning. Fjorton veckor
efter behandlingsstart kallades deltagaren
till uppföljning hos psykolog som bedömde
deltagarens aktuella status med avseende på
kriterier för Hypersexuell Störning, sexuella
avvikelser och eventuella behov av fortsatta
behandlingsinsatser. Under perioden december
2016 - juni 2017, har totalt 23 deltagare
rekryterats i följd och därefter klassificerats,
bedömts och genomfört behandling. Fortsatt
rekrytering samt datainsamling och bearbetning
är pågående.
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Mättillfällen
För samtliga behandlingsstudier i projektet
genomfördes fortlöpande skattningar av
behandlingsprogress. Mätningar med
utfallsmåtten gjordes vid behandlingsstart,
efter 6 veckor och vid behandlingsslut. Därefter
genomfördes uppföljningsmätning 3, 6 och 12
månader efter avslutad behandling. Tillstånd
har inhämtats för att upp till 6 år efter avslutad
behandling sammanställa information från
Socialstyrelsens register om besök i sjukvården,
läkemedelskonsumtion, migration, samt utdrag
ur register om misstänkta, och lagförda brott.

KBT-behandlingsmanual, översikt över
behandlingskomponenter
1. Psykoedukation – Introduktion till kognitiv
beteendeterapeutiska behandlingsprinciper
samt beskrivning av Hypersexuell Störning och
vilka faktorer och omständigheter som antas
ligga bakom HS. Den empiriska bakgrunden
för behandlingsmomenten ges.
2. Registrering av problembeteenden,
beteendeanalys och kartläggning av över- och
underskott avseende beteenden.
3. Hantering av ”sugsituationer” med hjälp av
acceptansbaserade övningar samt vidare
kartläggning av problem och risksituationer
(O'Donohue & Fisher, 2008).
4. Identifiering av värderingar i enlighet med
Acceptance and Commitment Therapy, ACT
(Hayes, Strosahl, & Wilson, 2011).
5. Identifiering av beteenden som motsvarar
ovanstående värderingar och relaterar till överoch underskott i syfte att påbörja funktionell
beteendeaktivering i enlighet med Martell,
Addis och Jacobsen (2001).
6. Hantering av negativa tankar med hjälp av
kognitiv omstrukturering i enlighet med två
behandlingsprinciper: Kognitivt orienterad
omstrukturering samt beteendeexperiment
i syfte att komma i kontakt med andra
konsekvenser än de förmodade (O'Donohue &
Fisher, 2008).
7. Ångesthantering med hjälp av beskrivning
av funktionen av oro och ångest i enlighet
med Dugas och Robichaud (2009). Vidare
presenterades funktionella problemlösnings
strategier som medel för hanterandet av
situationer där deltagaren upplever svårigheter
att starta målriktade handlingar (D´Zurilla

METOD

att de hade omåttliga och okontrollerade sexuella
beteenden och som var intresserade av att
delta i ett behandlingsprogram. För att kunna
inkluderas krävdes att deltagaren var över 18
år samt lämnat kontaktuppgifter och informerat
samtycke.

& Nezu, 1999). Detta för att inte hemfalla åt
kognitivt undvikande via oro.
8. Beteendeaktivering i relation till andra.
Kartläggning av socialt beteendemönster
och utvecklande av högre grad av självsäkert
agerande genom ”Assertiveness Skill Training”
(Paterson, 2000).
9. Återfallsprevention, sammanfattning av
behandlingsmomenten och upprättande
av individuellt vidmakthållandeprogram
(O'Donohue & Fisher, 2008).

Majoriteten sökande till detta projekt har varit
män (85–90%). De kvinnor som analyserats
vid den initiala kartläggningen hade dock hög
besvärsnivå av HS samt samtida parafili och
negativa konsekvenser av sitt sexuella beteende.
Enbart män inkluderades därför i fortsättningen
för att skapa en mer enhetlig grupp och först i ett
senare skede adressera kvinnor med HS.

Till varje avsnitt kopplades ett antal
uppgifter som deltagaren skulle genomföra
inför nästkommande session. För den
Internetadministrerade behandlingen tillfördes
och utvecklades behandlingsinnehållet för den
utökade målgruppen (deltagare med sexuella
avvikelser), behandlingsmaterial som behandlar
sexualitet, sexuella tändningsmönster, sexuella
avvikelser, samtycke, gränssättning och
ömsesidighet.

MÄTINSTRUMENT
Hypersexual Disorder Screening Inventory (HDSI)
Formuläret följer publicerade diagnoskriterier för
Hypersexuell Störning (APA, 2010a; Kafka, 2010).
HDSI avser att differentiera mellan subkliniska
patienter och de som sannolikt kan anses lida
av HS. Totalt 7 påståenden mäter: i) tillståndets
diagnostiska A-kriterier, 5 item och ii) funktionsnedsättning och lidande; 2 B-item. Skalan är
5-gradig; (0-4), från “aldrig sant” till “nästan alltid
sant”. En avslutande fråga kartlägger 6 specifika
hypersexuella beteenden och ett öppet alternativ.
Två gränsvärden har föreslagits som indikation
på att personen skall misstänkas uppfylla
kriterier för Hypersexuell Störning, HS: > 20
poäng (Parsons et al., 2013) eller minst 3 poäng
på 4 av 5 A-kriterier och 1 av 2 B-kriterier (Kafka,
2010). Formuläret kartlägger individens besvär
under de senaste sex månaderna.

INKLUDERING AV DELTAGARE

Rekryteringen av deltagare till projektets två
första faser skedde via: i) egenanmälan efter
annonsering i media (Metro, Expressen, DN),
digitala kanaler (Google Adwords, Studie.nu), ii)
internremiss från ANOVA och via den nationella
hjälptelefonen, PrevenTell, iii) remiss från annan
vårdgivare. Rekrytering till Internetbehandling
skedde utöver ovan angivna vägar genom
egenanmälan efter riktad information från
Kriminalvården. Annonser och texter för
rekrytering vände sig till personer som uppfattade

TABELL 1. Ålder, kön och utbildningsnivå för deltagarna i delstudierna.

Sociodemografiska variabler

Kartläggning
n = 80

Pilotstudie
n = 10

RCT
n = 138

Pilotstudie Internet
n = 23

38 (11)

39 (8)

40 (12)

40 (9.2)

Män

64 (80)

10 (100)

138 (100)

23 (100)

Kvinnor

16 (20)

0

0

0 (0)

1 701

1 771

1 770

1 751

Ålder, M (SD)
Kön, n (%)

Högsta utbildningsnivå, n (%)

3 (4)

0

6 (4)

1 (4)

Gymnasieexamen

Grundskola

28 (35)

3 (30)

48 (35)

9 (39)

Högskola/universitet

49 (61)

7 (70)

80 (58)

13 (57)

0 (0)

0 (0)

4 (3)

0 (0)

Annan

Förklaring: RCT = Randomised Controlled Trial (randomiserad och kontrollerad studie), M = Medelvärde, SD = Standardavvikelse
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Hypersexual Disorder: Current Assessment Scale
(HD:CAS)
HD:CAS är ett självskattningsformulär som i
enlighet med de föreslagna diagnoskriterierna för
HS (Kafka, 2010) mäter graden av problematiska
hypersexuella symtom under de senaste två
veckorna (APA, 2010b). Skalan består av sju
frågor: A1. fleralternativfråga som kartlägger
hypersexuella beteenden som uppvisats under
tidsperioden; A2. hur många gånger respondenten
nått orgasm genom problematiska sexuella
beteenden; A3. tid som ägnats åt problematiska
sexuella fantasier, drifter och beteenden; A4.
hur ofta respondenten använt sig av sexuella
fantasier, drifter och beteenden för att hantera
dysforiska känslotillstånd (ångest, depression,
tristess, frustration, skam eller skuld); A5.
använt sexuella fantasier eller beteenden som
svar på stressande livshändelser/för att skjuta
upp åtaganden/för att hantera problem; A6.
grad av kontroll över sina sexuella fantasier och
beteenden; A7. sexuella beteenden som varit
riskfyllda, skadliga, eller farliga för respondenten,
partner(s), andra. Frågorna skattas på en
femgradig skala (0–4 poäng) och totalsumman
varierar mellan 0 och 24 poäng.

Självskattning Sexuella Intressen (SSI)
Formulär med 75 påståenden som kartlägger
parafila fantasier, impulser och beteenden och
som följer diagnoskriterierna för sexuell parafili
i DSM-IV under senaste 6 månaderna. Skalan är
4-gradig: “håller inte alls med – håller helt med”.
Fem avslutande påståenden kartlägger intensitet
och konsekvenser av sexuellt beteende (Bäsen &
Långström, 2006).

Screening-formulär för föreslagna diagnoskriterier
för parafili (DSM-5)
Screening-formulär för föreslagna
diagnoskriterier, DSM-5 för parafila störningar
(sexuellt intresse av/dragning till); pedofili
(barn), voyeurism (”smygtittande”), exhibitionism
(blottande av könsdelar), frotteurism
(”gnidande” mot föremål eller andra personer)
och sexuell sadism (förnedring, lidande).
Självskattningsformulären för respektive parafili,
syftar till att kartlägga och ge indikation för grad
av (frekvens) specifik parafil störning senaste 2
veckorna. Samtliga formulär är hämtade från
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American Psychological Association:s (APA)
hemsida och överensstämmer med de kriterier för
parafilier som APA föreslog för inklusion i DSM-5
(APA, 2011).

Client Satisfaction Questionnaire (CSQ-8)
CSQ-8 mäter genom åtta frågor olika aspekter av
tillfredsställelsen med terapeutisk behandling.
Frågorna skattas mellan 1 och 4 poäng (Attkisson
& Greenfield, 1994). Smith et al. (2014) har föreslagit gränsvärden för poängen på CSQ-8 där 8-13
poäng = ”dålig”, 14–19 = ”skaplig”, 20–25 = "bra"
och 26–32 = "utmärkt".

Sexual Compulsivity Scale (SCS)
SCS mäter sexuell upptagenhet och sexuell
tvångsmässighet hos respondenten. Formuläret
består av tio frågor som skattas på en skala
0–4 poäng. Skalan har föreslagna gränsvärden
för när individen kan antas lida av sexuell
tvångsmässighet (>31 poäng) (Kalichman &
Rompa, 1995, 2001).

Cognitive and Behavioral Outcomes of Sexual
Behavior Scale, (CBOSB)
Frågeformulär bestående av trettiofem frågor
uppdelade i två delskalor som kartlägger: i)
oro för eventuella och ii) faktiska konsekvenser
av sexuella beteenden. Kartläggningen avser
konsekvenser inom sex olika livsområden: 1.
ekonomi, 2. juridik och arbetsliv, 3. psykologi och
4. socialt liv. Livsområdet hälsa delas upp i; 5.
fysisk skada och smärta samt, 6. graviditet och
sexuellt överförbara sjukdomar (McBride, Reece,
& Sanders, 2008).

Mood and Sexuality Questionnaire (MSQ)
Frågeformuläret MSQ syftar till att bedöma
sambandet mellan stämningsläge och sexualitet
(John Bancroft et al., 2003). MSQ mäter
respondentens upplevelse av sexuellt intresse
och genitala gensvar; om det minskar, förblir
oförändrat, eller ökar vid depression eller ångest/
stress.

METOD

Montgomery Åsberg Depression Rating Scale
(MADRS-S)
MADRS-S är en skattningsskala utvecklad för att
vara känslig för förändring i grad av depression.
Skalan består av nio ställningstaganden som
motsvarar symtomen: 1. Sinnesstämning,
2. Oroskänslor, 3. Sömn, 4. Matlust, 5.
Koncentrationsförmåga, 6. Initiativförmåga,
7. Känslomässigt engagemang, 8. Pessimism
samt 9. Livslust. Varje symtom skattas enligt
en sjugradig skala med fyra definierade och
tre mellanliggande icke-definierade skalsteg
(Svanborg & Åsberg, 2001).

Clinical Outcomes in Routine Outcome Measure
(CORE-OM)
CORE-OM är en skala utvecklad i England av en
grupp psykoterapeutiskt inriktade forskare och
kliniker. Syftet är att mäta psykisk hälsa inom
skiftande verksamheter inriktade på psykologiska
behandlingsinsatser. Instrumentet består av 34
frågor indelade i fyra huvudkategorier:
1. Välbefinnande,
2. Problem/symptom,
3. Fungerande samt
4. Risker. Svaren kodas så att ”sämre” svar ger
högre poäng (Evans et al., 2002).

STATISTISKA MÅTT OCH ANALYSER

Kartläggning och interimanalyser: Skillnader
mellan grupper beräknades med Mann-Whitney
U-test, Wilcoxon Signed Rank Test (icke-parametriska jämförelser baserade på rangordning) och
t-test (parametrisk jämförelse baserat på medelvärden). För dikotoma data, genomfördes Chi-2
samt Fisher Exact Test. I deskriptiv statistik
användes Interquartile range (IQR), ett spridningsmått, som anges av skillnaden mellan 75:e

och 25:e percentilen eller skillnaden mellan den
övre och den nedre kvartilen, ett icke-parametriskt mått på varians.
Pilotstudie: Wilcoxon Signed Rank Test användes
för att undersöka om det fanns några skillnader
vad gäller de upplevda HS-symtomen mellan
mättillfällena. Effektstorlekar av medelvärdes
skillnaderna över mättillfällena beräknades.
RCT: För jämförelser mellan grupperna
analyserades både det primära utfallsmåttet
(HD:CAS) och de sekundära måtten (SCS,
MADRS-S& CORE-OM) med en ”mixed model
with restricted maximum likelihood”, med
deltagaren som slumpmässigt intercept (Laird
& Ware, 1982). Metoden valdes för att inkludera
all erhållen data vid alla respektive mättillfällen.
Förklarande variabler var tid; kategorisk
variabel, med medelvärdet vid behandlingsstart
som referens, samt mitt- och eftermätning som
övriga kategorier. Vi inkluderade behandling som
en variabel och interaktionen mellan behandling
och tid. β-värdena för behandlingsbetingelsen
vid mitt- och eftermätning, beskriver förändring
i förhållande till baslinjens medelvärde. Vänte
listans β -värden beskriver dess medelvärdes
förhållande till behandlingsgruppens β -värden
vid respektive mättillfälle. β – värdena är att
betrakta som ett icke-standardiserat mått på
effektstorlek. I samtliga delstudier ansågs
resultaten signifikanta vid p<.05.

ETIKTILLSTÅND

Etiskt tillstånd har sökts för samtliga delar
av projektet och beviljats av Etikprövningsnämnden i Stockholm (Dnr: (2011/1381–31/1),
(2016/1783/12).
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RESULTAT

RESULTAT
FAS 1: KARTLÄGGNING

Diagnoskriterier för sexuell tvångsmässighet (SCS)
Majoriteten av deltagarna (95 %) uppfyllde
kriterierna för sexuell tvångsmässighet enligt
skattningsskalan SCS (Kalichman & Rompa,
1995). Sannolikheten för att HDSI skulle
diagnostisera någon som också diagnostiserades
med SCS var 53 procent. En måttligt positiv
korrelation (r = .51, p < .01) ger ett måttligt
stöd för samtidig validitet3. Inga signifikanta
skillnader mellan könen kunde säkerställas.

Diagnoskriterier för HS (HDSI)
Hälften av deltagarna uppfyllde diagnos
kriterierna för HS vid initial kartläggning enligt
Kafka (2010). Medianpoängen för hela gruppen
var 20 (IQR = 20–23) och de som uppfyllde HSkriterierna hade en signifikant
(p < .001) högre poäng än de som inte uppfyllde
kriterierna (den subkliniska gruppen). De
flesta (81 %) hade en summapoäng inom det
fördefinierade HS-diagnostiska poängintervallet
(15–28 poäng). När det gäller typ av sexuella
beteenden var användning av pornografi, onani
och sex med samtyckande vuxna vanligast i
hela gruppen. Onani och pornografikonsumtion
i kombination rapporterades av 60 procent av
deltagarna och 30 procent rapporterade sexuella
aktiviteter med samtyckande vuxna kombinerat
med cybersexbeteenden. Pornografikonsumtion
var vanligast hos män (82 %) medan det hos
kvinnor var vanligast med sex med samtyckande
vuxna (88 %). De deltagare som uppfyllde diagnos
rapporterade signifikant (p = .018) högre antal
sexuella beteenden (median = 3, IQR = 2–4)
jämfört med den subkliniska gruppen (median =
2, IQR = 2–4).

Oro för och konsekvenser av sexuella beteenden
(CBOSB)
Vid jämförelse mellan HS- och den subkliniska
gruppen, så uppvisade den förstnämnda
signifikant högre oro och verkliga konsekvenser
av sexuella beteenden än den senare (p < .001,
p < .021). Vidare var HS-gruppen i högre
utsträckning påverkade socialt (p < .01),
psykologiskt (p < .01) och juridiskt och arbets
relaterat (p < .05) än den subkliniska. Kvinnor
rapporterade mer faktiska konsekvenser
(p < .003) och oroade sig mer för graviditeter och
sexuellt överförbara sjukdomar (p < .01) och för
fysiska skador och smärta (p < .01) än män.

TABELL 2. Jämförelse av deltagares skattningar avseende förändring av sexuellt intresse och respons vid depression och ångest/stress mätt med Mood and Sexuality Questionnaire, uppdelat
mellan negativ respektive positiv status för Hypersexuell Störning (HS, resp. Icke-HS) mätt med Hypersexual Disorder Screening Inventory.

n

Depression
Minskar % Oförändrad %

Ökar %

n

Sexuellt intresse

60*

17

15

68

66**

11

9

33

6

21

73

36

7

8

86

Icke-HS

27

30

7

63

30

17

10

73

Sexuell Respons

60

17

57

23

66

18

48

33

80

HS

33

9

58

33

36

8

56

36

Icke-HS

27

33

57

11

30

30

40

30

Samtidig validitet uppnås när olika mätmetoder vid ett och samma tillfälle för ett fenomen ger liknande resultat.
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Ökar %

HS

*16 respondenter uppgav att de aldrig hade varit tillräckligt deprimerade för att kunna svara
**10 respondenter uppgav att de aldrig hade varit tillräckligt ångestridna/stressade för att kunna svara

3

Ångest/Stress
Minskar % Oförändrad %

RESULTAT

Sexuellt intresse och respons vid depression och
ångest/stress (MSQ)
I Tabell 2 visas fördelning av ökat, oförändrat
eller minskat sexuellt intresse och respons
vid depression och ångest/stress. I gruppen
med deltagare som screenade positivt för HSdiagnos rapporterade nära tre fjärdedelar ökat
sexuellt intresse vid depression och 80 procent
rapporterade oförändrat eller ökat sexuellt
gensvar vid nedstämdhet. En övervägande
majoritet av samtliga deltagare upplevde
ökat sexuellt intresse vid ångest/stress. I den
subkliniska gruppen uppgav 70 procent att deras
sexuella gensvar förblev oförändrat eller ökade
vid ångest/stress medan motsvarande andel hos
de som uppfyllde diagnos var 92 procent. Tjugoen
procent rapporterade att de aldrig hade varit
tillräckligt deprimerade för att kunna notera
eventuella förändringar i sitt sexuella gensvar.
Avseende ångest/stress var motsvarande andel 13
procent. Inga skillnader mellan kvinnor och män
noterades.
Som framgår av Tabell 3 fanns hos en
majoritet av respondenterna (80 %) parafilt
intresse, mätt med SSI. Sexuell avvikelse
var signifikant (p < .05) vanligare hos de
som uppfyllde kriterierna för HS enligt mät
instrumentet HDSI. I den senare gruppen
hade en övervägande majoritet (92 %) någon
parafili. I hela gruppen var självrapporterat

sexuellt intresse av att ”smygtitta” på andra;
voyeurism mest förekommande (43 %), därefter
fetischism (20 %). Elva personer (14 %), i den
inledande kartläggningen rapporterade om ett
tändningsmönster i form av sexuella fantasier
emot barn. Förhållandet emellan rapporterad
parafili och lidande/funktionsnedsättning
undersöktes. I denna grupp var ett sexuellt
intresse av att gnugga eller gnida sig emot icke
samtyckande; så kallad frotteurism, hos samtliga
individer samvarierande med lidande och
funktionsnedsättning. Av de som hade pedofila
sexuella fantasier beskrev majoriteten också ett
lidande och funktionsnedsättning av detta.

Sammanfattning
Diagnosförslaget för HS (Kafka, 2010) innebar
ett nytt och teoretiskt obundet sätt att se
på besvärskomplexet. För att identifiera de
hjälpsökandes svårigheter och kunna adressera
dessa genom relevant behandling inleddes
projektet med en kartläggning. Resultatet
från den gav stöd åt användningen av diagnos
kategorin HS. Det föreslagna gränsvärdet för HSdiagnos (Kafka, 2010) kunde dock betraktas som
arbiträrt och vid jämförelse med mätinstrumentet
SCS, alltför strängt (Öberg et al., 2017). Vi fann
vidare att hjälpsökande kvinnor och män i hög
utsträckning rapporterade en eller flera sexuella
avvikelser. Detta gällde särskilt den grupp som
vid screening uppfyllde diagnoskriterierna för

TABELL 3. Självrapporterad sexuell avvikelse (parafila fantasier), impulser och beteenden enligt DSM-IV, A och B-kriterier, senaste 6 månaderna, hos hjälpsökande kvinnor och män som identifierar sig hypersexuella och klassificerats enligt Hypersexual Disorder Screening Inventory, HDSI (n = 76).

Självrapporterad parafili (DSM-IV)
Funktionsnedsättning, lidande
A. Voyeurism

HS (n = 37)
n (%)

Icke HS (n = 39)
n (%)

Total (n = 76)
n (%)

Ratio
B/A
0.3

18 (49)

15 (38)

33 (43)

B. Funktionsnedsättning, lidande

6 (16)

4 (10)

10 (13)

A. Exhibitionism

7 (19)

8 (20)

15 (20)

B. Funktionsnedsättning, lidande

6 (16)

4 (10)

10 (13)

A. Fetischism

9 (24)

6 (15)

15 (20)

B. Funktionsnedsättning, lidande

4 (11)

2 (5)

6 (8)

A. Pedofili (fantasier)

8 (22)

3 (8)

11 (14)

B. Funktionsnedsättning, lidande

7 (19)

2 (5)

9 (12)

A. Frotteurism

5 (14)

1 (3)

6 (8)

B. Funktionsnedsättning, lidande

6 (16)

0

6 (8)

34 (92)

27 (69)

61 (80)

Någon parafili (en eller flera)

0.7

0.4

0.8

1.0

Förklaring: HS = Diagnos Hypersexuell Störning enligt HDSI, Icke HS = Subklinisk avseende Hypersexuell Störning enligt HDSI.
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HS. De negativa konsekvenserna av misstänkt
HS var stora och sexuellt intresse och respons hos
denna grupp ökade vid psykisk ohälsa (depression
och ångest/stress). Trots förekomst av parafili
beslutades att i projektets inledande fas ”renodla”
den undersökta gruppen för att säkrare utvärdera
om det förelåg några behandlingseffekter vid
HS. Detta resulterade i ett behandlingsprogram
administrerat i grupp, vars effekter utvärderades
i en pilotstudie (Hallberg et al., 2017a).

FAS 1: PILOTSTUDIE
Problematiska hypersexuella symtom (HD:CAS)
Den inledande pilotstudien visade att deltagarnas
upplevda problem till följd av sexuellt utagerande
sjönk signifikant (Hallberg et al., 2017a).
Deltagarna fick på gruppnivå lägre summapoäng
på det primära utfallsmåttet HD:CAS under, efter
och vid tre månaders uppföljning av behandlingen
jämfört med mätning före behandlingsstart
(förmätning, medianpoäng = 12, IQR = 4, n = 10;

mittenmätning, medianpoäng = 7.5, IQR = 5, n
= 10; vid behandlingsslut, medianpoäng = 7.5,
IQR = 7, n = 10; vid tre månaders uppföljning,
medianpoäng = 8, IQR = 7, n = 9; och vid sex
månaders uppföljning, medianpoäng = 10.5, IQR
= 5, n = 3). Effektstorlekarna var stora (r = 0.530.61). Figur 1 visar medianvärdena för HD:CAS
vid studiens olika mättillfällen och hur de sjunker
under pågående behandling samt vid avslut och
vid uppföljning jämförelse med behandlingsstart.
Det betyder att studiegruppen har en signifikant
lägre grad av hypersexuellt beteende och
upptagenhet efter behandling i jämförelse med
innan.

Diagnoskriterier för HS (HDSI)
När det gäller det sekundära utfallsmåttet
HDSI, sjönk summapoängen för deltagarna
(Figur 2). HDSI visade en signifikant minskning
av hypersexuella symtom. Medianpoängen före
behandlingen var 20 (IQR = 7) jämfört med
eftermätningens median som var 12.5 (IQR = 8).

Figur 1. Hypersexual Disorder: Current Assessment Scale (HD:CAS) medianpoäng och spridning (IQR) över de olika mättillfällena i pilotstudien
för KBT-behandling för Hypersexuell Störning.
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Figur 2. Hypersexual Disorder Screening Inventory (HDSI) medianpoäng och spridning (IQR) över de olika mättillfällena i pilotstudien för
KBT-behandling för Hypersexuell Störning.
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Tremånadersuppföljningens median var 13 (IQR
= 4) och sexmånadersuppföljningens median var
8 (IQR = NA). Effektstorleken vid behandlingsslut
var stor i relation till baslinjemätningen (r = 0.58)
och var fortsatt hög vid tremånadersuppföljningen
(r = 0.52).

Nöjdhet med behandling (CSQ-8)
Deltagarnas nöjdhet med behandlingen enligt
CSQ-8, visade på hög grad av nöjdhet (median =
28, poängintervall = 24–29). Sju av tio skattade
inom spannet ”mycket bra” och tre svarade inom
spannet ”bra”.

FAS 2: RANDOMISERAD KONTROLLERAD
BEHANDLINGSSTUDIE
Samtliga deltagare svarade på det primära
utfallsmåttet grad av hypersexuell upptagenhet
och besvärsnivå (HD:CAS) och sexuell

Uppföljning 3-mån (n=5)

Uppföljning 6-mån (n=3)

tvångsmässighet (SCS) samt grad av depressiva
symtom (MADRS-S), samt generella psykiatriska
symtom (CORE-OM). Behandlingsgruppens
symtomgrad sjönk signifikant avseende alla
utfallsmått jämfört med kontrollgruppen och
visade även medelstora, på gränsen till stora
effektstorlekar. Under behandlingen minskade
de rapporterade HS-symptomen mätt med
HD:CAS (de negativa β-värdena) i förhållande
till mätningen vid behandlingsstart. Vidare
minskade HS-symptomen signifikant hos
behandlingsgruppen jämfört med väntelistan,
vars β-värden vid samtliga mättillfällen var
signifikant högre. Som framgår av Tabell 4 gällde
detta för samtliga utfallsmått vilket indikerar
att även de sexuellt kompulsiva symptomen
(SCS) minskade, liksom depressionssymptomen
(MADRS-S), samtidigt som den övergripande
psykiatriska hälsan (CORE-OM) förbättrades för
behandlingsgruppen jämfört med väntelistan.
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RESULTAT

TABELL 4. Poängsummor för primära och sekundära utfallsmått, β-värden, 95 % konfidensintervall, samt antal deltagare vid respektive mättillfälle uppdelat på betingelserna i den randomiserade kontrollerade studien gruppbehandling för Hypersexuell Störning.

Behandlingsstart
Utfallsmått och
betingelse

Mittenmätning

Eftermätning

M

SD

n

M

SD

β

KI

n

M

SD

β

KI

n

Behandling

9.0

4.7

58

6.5

4.1

-2.5*

-3.5, -1.5

52

5.5

3.9

-3.6*

-4.6, -2.5

47

Väntlista

9.1

4.9

54

8.6

4.9

2.0*

.58, 3.4

52

8.8

5.0

3.2*

1.8, 4.7

50

Behandling

25

6.2

58

22

6.9

-3.4*

-4.6, -2.1

52

22

6.8

-3.4*

-4.7, -2.1

47

Väntlista

27

6.2

54

26

6.8

3.0*

1.3, 4.8

52

27

7.0

3.3*

1.4, 5.0

50

Behandling

13

9.1

58

10

7.7

-3.1*

-4.6, -1.6

52

8.8

7.5

-4.3*

-5.9, -2.8

47

Väntlista

14

7.1

54

14

8.3

2.6*

.50, 4.8

52

14

9.1

4.4*

2.2, 6,6

50

Behandling

12

6.0

58

9.4

5.9

-2.2*

-3.3, -1.1

52

8.7

5.6

-3.0*

-4.2, -1.9

47

Väntlista

12

5.0

54

12

5.7

1.8*

.29, 3.4

52

13

5.6

3.2

1.6, 4.8

50

Behandling

14

6.9

58

11

6.9

-2.5*

-3.8, -1.3

52

10

6.6

-3.6*

-4.9, -2.3

47

Väntlista

15

5.8

54

14

6.6

2.1*

3.4, 3.9

52

15

6.5

3.8*

2.0, 5.6

50

HD: CAS

SCS

MADRS-S

CORE-OM, Klinisk poäng,
(Total)

CORE-OM, Klinisk poäng
(-Risk)

Förklaring: M = medelvärde, SD = Standardavvikelse, KI = Konfidensintervall
* p < .05

FAS 3: INTERNETADMINISTRERAD
BEHANDLING

En intermittent analys av data från den
första gruppen som genomgått den Internet
administrerade behandlingen har genomförts.
Den inledande kartläggningen visade förekomst
av såväl Hypersexuell Störning som parafili hos
den studerade gruppen (n = 23).

avslut rapporterade en deltagare detta intresse,
vilket representerar en signifikant minskning.
För rapporterad exhibitionism, pedofili och
hebefili (sexuell dragning till pubertala ungdomar) återfanns en tendens till lägre sexuellt
intresse vid behandlingsslut i jämförelse med
start (t-test, medelvärdesjämförelse). Resultaten
måste dock tolkas med stor försiktighet då antalet
personer i undersökningsgruppen var lågt.

Problematiska hypersexuella symptom (HD:CAS)

Nöjdhet med behandling (CSQ-8)

Figur 3 illustrerar de förändringar som studie
deltagarna visade vid Internetbehandlingens
start i jämförelse med behandlingsavslut, av
seende grad av hypersexuella problem (HD:CAS).
Studiegruppen (n = 21) hade en signifikant
(p < .014) lägre grad av hypersexuellt beteende
och upptagenhet efter Internetbehandling.

En hög grad av nöjdhet med Internetbehandlingen
rapporterades av deltagarna (median = 26, poäng
intervall = 14–32, n = 21). Sexton deltagare
(76 %), skattade att behandlingen var "mycket
bra" eller "bra".

Screening-formulär för föreslagna diagnoskriterier
för parafili (DSM-5)
Vid behandlingsstart rapporterade åtta av 21
deltagare sexuellt intresse av att tvinga någon till
en sexuell handling. Vid behandlingsprogrammets
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Det aktiva deltagandet i behandlingen var stort.
En majoritet (78 %), hade läst modultexter och
genomfört uppgifter med behandlarstöd vid 9–10
moduler och 50 procent genomförde samtliga av
behandlingsprogrammets moduler.

RESULTAT

Figur 3. Hypersexual Disorder: Current Assessment Scale (HD:CAS) medelvärdesskillnader vid två olika mättillfällen, behandlingsstart och
behandlingsslut efter 12 veckor, i pilotstudien för KBT-behandling via Internet för Hypersexuell Störning och sexuell avvikelse, n = 21.
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Det överordnande målet med utvecklings- och
behandlingsprogrammet vid centrumet ANOVA,
Karolinska Universitetssjukhuset är prevention
av sexuella övergrepp. Det aktuella projektet i
samarbete med Kriminalvården utgör ett viktigt
led i denna målsättning.
Flera strategier kan vara viktiga för att minska
risken för att någon utsätts för sexuellt övergrepp,
inte minst tidig normbildning från familj till
förskola och genom hela skolperioden liksom
effektivitet i det sociala, polisiära och juridiska
systemet (DeGue et al., 2014). För personer som
lagförts och tilldöms kriminalvård är det likväl
viktigt att effektiv behandling som inriktar sig
på beteendeförändring finns att tillgå (Marshall,
1997; Marshall et al., 2008; Willis & Ward, 2011).
I det preventiva arbetet ingår identifiering och
behandlingsmotivering av personer som utgör risk
att begå sexuella övergrepp oavsett var i ”karriär
gången” dessa individer befinner sig när det
gäller denna risk. Idealt kan effektiv behandling
administreras innan tankar och fantasier passerat
gränsen till oetiska och kriminella handlingar,
dvs. innan något övergrepp skett (Langstrom &
Hanson, 2006).
ANOVA:s initiala utvecklingsarbete byggde på
observationen att de flesta sexuella övergrepp
begås av personer som inte tidigare varit kända
för socialtjänst eller rättsväsendet. Detta var
grunden till start av hjälptelefonlinjen PrevenTell
och utvecklandet av ett behandlingsprogram.
Arbetet med PrevenTell har visat att personer
som har ett riskfyllt sexuellt beteende eller är
mycket upptagna med sexuella tankar och oro
för att begå sexuella övergrepp, kan söka hjälp
om sådan finns tillgänglig. Vissa metodologiska
begräsningar i utvärderingarna av behandlingen
som rapporterats här bör dock inledningsvis
nämnas. Framförallt begränsar studiegruppernas
sammansättning, majoriteten män med relativt
hög utbildningsnivå, resultatens generaliser
barhet till en bredare grupp. En möjlig förklaring
till den relativt höga utbildningsnivån är att
rekryteringen delvis gjordes via tidningen Dagens
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Nyheter vilket kan begränsa urvalet till dess
läsekrets, samt deltagarnas benägenhet att
besvara det omfattande inledande frågebatteriet.
I framtida studier är det önskvärt att titta
närmare på eventuella skillnader emellan
kvinnor och män avseende sexuell problembild
samt öka ansatsen att rekrytera en grupp där
utbildningsnivån bättre speglar befolkningen i
stort.
Forskning inriktad på personer med risk att begå
sexuella övergrepp har länge varit begränsad till
personer som redan dömts för sexualbrott (Willis
& Ward, 2011). Arbetet med PrevenTell har
möjliggjort systematisk insamling av deskriptiva
data från personer med riskfylld sexualitet. Vi
har funnit att dessa personer är motiverade att
söka hjälp och inte har avgörande problem med
att ta del av behandling i offentlig sjukvård.
Utifrån de deskriptiva data som genererats
genom systematiska strukturerade samtal med
personer som ringer hjälplinjen PrevenTell, har
associerade riskfaktorer identifierats hos personer
som befinner sig i risk för att begå övergrepp.
Att fånga upp personer med riskbeteende
kräver tillgång till behandlingsalternativ,
vilket varit en del av utvecklingen av detta,
preventiva projektet. Kännedom om riskfaktorer
som depressivitet, ångest, tidiga trauman och
personlighetsstörningar öppnar möjlighet för
behandling av dessa drivkrafter men leder inte
till att individen får bättre verktyg att hantera
sina beteenden eller impulser. För långsiktig
hantering av riskfaktorer för sexuella övergrepp
och för besvärsbilden i stort, har kognitivt
beteendeterapeutiska behandlingsalternativ
visat sig ha god effekt (Marshall et al., 2008;
Willis & Ward, 2011). Likväl kan både psykofarmakologisk intervention som hormonell
modulering (minskning av testosteron), vara
viktiga verktyg men i huvudsak för tillfällig
behandling när impulstrycket är stort.
För att utveckla och ta fram validerade
behandlingsprogram är det väsentligt att förstå
individer med risk att begå övergrepp och
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adressera riskfaktorer. Som steg i identifiering
av behandlingsbara riskfaktorer har vi
använt den tentativa diagnosen Hypersexuell
Störning (Kafka, 2010). I underlaget för DSM-5
definierades kriterier för diagnosen som sedan
fått stöd i fältstudier av individer som sökt
hjälp för hypersexuella beteenden (Reid et al.,
2012; Scanavino et al., 2014). Diagnosförslaget
har också visat sig tillämpligt i en grupp
sexualförbrytare (Kafka, 2014). Hypersexualitet
utgör per definitionen risk för sexuella övergrepp
då gränsöverskridande beteende och sexuell
upptagenhet ingår i diagnoskriterierna (Kafka,
1997; Langstrom & Hanson, 2006).
För utvärdering av det manualiserade KBTprogrammet inkluderades personer som uppfyllde
diagnoskriterierna för Hypersexuell Störning
(HS). I det första steget av utvärderingen
uteslöts personer med parafili (t.ex. avvikande
sexuellt tändningsmönster), då detta kan
vara terapiobstruerande inom ramen för
gruppbehandling. Vidare var det viktigt att
initialt utvärdera effekten av behandlingen
för Hypersexuell Störning utan parafilier, för
att därefter inkludera individer med sexuella
avvikelser. Studier har visat att de valda
behandlingskomponenterna över tid minskar
den sexuella responsen till avvikande sexuella
stimuli hos dömda sexualförbrytare (Marshall,
1997; Marshall et al., 2008). Detta trots att
behandlingen inte specifikt adresserar det
avvikande tändningsmönstret.
I pilotstudien uppnåddes kliniskt relevanta
effekter på så sätt att deltagarnas hypersexuella
symptom reducerades vilket kan tolkas som
att behandlingsprogrammet är verksamt i den
stegvisa utvecklingsmodell som vi använt.
Baserad på samma principer för validering som
vid utveckling av nya läkemedel, genomfördes
en randomiserad kontrollerad studie på 138
HS-diagnostiserade personer, där en obehandlad
observationsgrupp (väntelistebetingelse), utgjort
kontrollgrupp. Utfallsmåtten inriktades på
symtom på HS primärt, och som sekundära
variabler depression, stress och ångest.
Behandlingen visade en signifikant effekt
på samtliga variabler och de effektstorlekar

som uppmättes talar för att behandlingen ger
meningsfulla kliniska effekter. Därmed skapas en
behandlingsmodell som tentativt reducerar risken
för att någon utsätts för sexuellt övergrepp.
Individuell behandling och gruppbaserad
behandling i face-to-face möten är
resurskrävande, tar mycket tid och kräver att
deltagare måste närvara på en plats vid en
bestämd tidpunkt. För att adekvat behandling
ska finnas tillgänglig för fler, utvärderades ett
format som medger administrering över Internet.
Det finns idag gott stöd för Internetadministrerad
KBT-behandling (Andersson, 2016; Andersson
et al., 2008). I den grupp som sökt till studien
förekom ett större antal personer med
såväl Hypersexuell Störning som parafili,
två riskfaktorer för sexualbrott. Efter att
behandlingsprotokollets effektivitet utvärderats
för HS inkluderades också personer med parafili.
Anpassning av behandlingsmanualen till en
Internetplattform genomfördes och en första
grupp om 21 personer har genomgått och avslutat
KBT-baserad behandling administrerad över
Internet. Resultat från den första avslutade
behandlingsgruppen visade att deltagarna
hade en signifikant lägre grad av hypersexuella
symptom och sexuellt intresse av våld, efter
genomförd Internetbehandling i jämförelse
med innan. Vi fann vidare en hög grad av
följsamhet till behandlingsprogrammet. En
övervägande majoritet deltog aktivt genom
att läsa modultexter, genomföra uppgifter
och stå i kontakt med sin behandlare till
behandlingsprogrammets slutfas. Hälften av
studiedeltagarna genomförde aktivt samtliga
delar av behandlingsprogrammet. En försiktig
tolkning av resultaten är att psykoterapi
via Internet är ett effektivt sätt att erbjuda
behandling.
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SLUTSATSER OCH FORTSATT
UTVECKLINGSARBETE
Genomförd behandling i enlighet med den
utvecklade KBT-manualen kan reducera
problematiska sexuella beteenden. I RCT-studien
var skillnaderna stora med en jämförelsegrupp
som inte fått någon behandling. Detta indikerar
att behandlingsprotokollet kan användas för
behandling av Hypersexuell Störning.
Utvidgning av målgruppen till att
inkludera personer med parafilier visar att
behandlingsprogrammet kan användas för
att adressera även denna problematik. Detta
är ett väsentligt fynd då HS och samtidig
parafili utgör en särskild risk för sexualbrott.
Ur ett kriminalvårdsperspektiv kan tillgång
till evidensbaserad Internetadministrerad
behandling ge möjlighet till insatser i olika
skeden av kriminalvård utan att hänsyn behöver
tas till geografi och kostsamma personalkrävande
transporter. Vidare kan användning inom fri
vården förbättra uppföljning av personer på väg
ut i samhället.
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Kvinnor med HS utgör en grupp som kan vara
särskilt viktig att erhålla fördjupad kunskap
kring för att möjliggöra utveckling och validering
av specifika behandlingsmetoder. Enkätdata som
hittills insamlats antyder en skillnad i beteende
och komplikationer mellan män och kvinnor där
kvinnor med HS har mer psykosocial problematik
med marginalisering och utanförskap.
Hittills har studieprotokollets manualer
producerats på svenska vilket begränsar
möjligheter till behandling. Översättning och
bearbetning till prioriterade språkgrupper är
av vikt och bör införas som ett separat mål i
strävan att öka tillgängligheten till behandling.
Detta gäller också den framtida ambitionen att
fånga in relativt sätt lågutbildade i behandling,
mot bakgrund av att utbildningsnivån hos
studiedelatagarna hittills varit hög.
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