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Förord
Regeringen fattade 2007 beslut om 'Handlingsplan mot prostitution och människohandel för
sexuella ändamål 'Skr 2007/08:167). I planens åtgärd 8 ingick 'att utvärdera och utveckla
arbetet inom kommunerna som rör insatser riktade till sexköpare' samt i åtgärd 9 'utvärdera
och utveckla det arbete vid socialtjänstens prostitutionsgrupper som riktar sig till de som
befinner sig i prostitution'. Regeringen gav Socialstyrelsen detta uppdrag och uppdragets
närmare utformning planerades under våren 2009 i ett samarbete mellan Socialstyrelsen och
Linköping Universitet. Uppdraget utformades till att bestå av fem stycken delprojekt där ett
projekt är ett försök att utvärdera de behandlingsinsatser som görs vid prostitutionsenheterna
– i form av samtalsbehandling/psykoterapi för köpare av sexuella tjänster (Köpare Av
Sexuella Tjänster de s.k. KAST-programmen). Rapporten utgör delrapport 6.
Uppdraget har genomförts av en projektgrupp under ledning av Carl Göran Svedin, professor
barn- och ungdomspsykiatri med särskild inriktning mot barnmisshandel och sexuella
övergrepp vid Linköpings universitet. I projektgruppen har ingått Linda Jonsson, socionom
och doktorand vid Linköpings universitet, Cecilia Kjellgren, socionom, dr.med.vet. vid Lunds
universitet och lektor vid Linnéuniversitetet i Växjö, Gisela Priebe, psykolog/psykoterapeut,
dr.med.vet. vid Lunds Universitet samt Ingrid Åkerman, socionom och utredare.
I forskningsgruppen har dessutom ingått tre intervjuare Jonna Abelsson, kurator
ungdomsmottagningen, Haninge, Anna Hulusjö, doktorand Malmö högskola samt Lina
Leander, fil.dr Stockholms universitet.
Vi vill tacka Socialstyrelsen för att vi fått möjlighet att genomföra uppdraget, och hoppas att
rapporten ska bidra till en förbättrad förståelse för män och kvinnor som köpt sexuella tjänster
eller har ett annat sexmissbruk och deras behov av samhällets stöd bl. a. i form av
samtalsterapi.
Vi vill framföra ett varmt tack till de 29 intervjupersoner som medverkade i intervjuerna.
Utan deras vilja att berätta om sina erfarenheter från behandlingen hade studien inte gått att
genomföra. Tack också till behandlare inom de tre olika enheterna som informerat och
motiverat klienter att medverka och som hjälpt till med logistiken för intervjuer.
Linköping 1 mars 2012
Cecilia Kjellgren

2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
FÖRORD

2

1. SAMMANFATTNING

6

2. BAKGRUND OCH SYFTE

9

2.2 Sexuellt missbruk och hypersexualitet

9

3. METOD

12

3.1 Studiedesign
3.2 Intervention - samtalsbehandling
3.3 Undersökningsgrupp
3.4 Undersökningens upplägg
3.5 Intervjuerna
3.6 Frågeformulär
3.6.1 Bruk av alkohol
3.6.2 Bruk av droger
3.6.3 Psykisk hälsa
3.6.4 Traumatiska upplevelser
3.6.5 Självkänsla
3.6.6 Stereotypa uppfattningar om sexuellt våld
3.6.7 Sexuellt missbruk
3.6.8 Behandlingstillfredsställelse, upplevelse av behandlingen och att medverka i
utvärderingen
3.7 Etikgodkännande
3.8 Dataanalys

4. BASLINJEUNDERSÖKNINGEN – FÖRE BEHANDLING
4.1 Kontakt med prostitutionsenheterna
4.1.1 Ålder vid intervjutillfället
4.1.2 Information om prostitutionsenheterna
4.1.3 Social situation
4.1.4 Sexuellt missbruksbeteende
4.2 Frågeformulär vid baslinjeundersökningen
4.2.1 Bruk av alkohol och droger
4.2.2 Självkänsla
4.2.3 Traumatiska upplevelser
4.2.4 Psykisk hälsa
4.2.5 Accepterande av våldtäktsmyter
4.2.6 Sexuellt missbruk
4.3 Sammanfattning

5. EFTER BEHANDLINGEN – DELTAGARE/BORTFALL
5.1 Frågeformulär
5.1.1 Bruk av alkohol och droger
5.1.2 Självkänsla
5.1.3 Psykisk hälsa

12
12
13
15
15
15
15
16
16
16
16
17
17
17
18
18

19
19
19
19
20
21
23
23
24
24
25
26
26
27

28
28
28
29
29

3

5.1.4 Stereotypa uppfattningar om sexuellt våld
5.1.5 Sexuellt missbruk
5.1.6 Köpt sex respektive inte köpt sex
5.1.7 De tre olika enheterna
5.2 Uppföljning – intervjusvar
5.2.1 Viktiga förändringar
5.2.2 Behandlingskontakten
5.2.3 Familj & barn
5.2.4 Vänner
5.2.5 Arbete och studier
5.2.6 Fritid
5.2.7 Sex
5.2.8 Det sexuella missbruket
5.2.9 Att tala om sexmissbruket
5.2.10 Behandlingstillfredställelse
5.2.11 Upplevelse av behandlingskontakten
5.2.12 Upplevelse av att delta i utvärderingen
5.3 Sammanfattning
5.4 Diskussion

6. ANHÖRIGKURS KAST MALMÖ

30
30
30
31
33
33
33
33
34
34
35
35
36
36
38
39
41
42
43

45

6.1 Bakgrund
6.2 Tidigare forskning
6.3 Anhörigkurs
6.4 Metod
6.5 Undersökningsgrupp
6.6 Frågeformulär
6.6.1 Bruk av alkohol
6.6.2 Bruk av droger
6.6.3 Självkänsla
6.6.4 Psykisk hälsa
6.6.5 Tillfredsställelse med bemötande och upplägg av kurs

7. RESULTAT

45
45
46
46
47
47
47
47
47
47
47

49

7.1 Intervju före kursen
7.1.1 Intervjupersonerna
7.1.2 Information om kursen
7.1.3 Det sexuella missbruket
7.1.4 Behandling av det sexuella missbruket
7.1.5 Konsekvenser till följd av sexmissbruket
7.1.6 Konsekvenser för barnen
7.1.7 Vänner
7.1.8 Sexualitet
7.1.9 Förväntningar på kursen
7.2 Intervju efter kursen
7.2.1 Har kursen påverkat
7.2.2 Kursen i förhållande till förväntningar
7.3 Självsvarsformulär före och efter kursen
7.3.1 Alkohol
7.3.2 Droger
4

49
49
49
49
49
50
50
50
50
50
51
51
52
52
52
52

7.3.3 Självkänsla
7.3.4 Psykisk hälsa
7.3.5 Intervjupersonernas upplevelse av enheten och mötet med samtalsledarna.
7.3.6 Intervjupersonernas upplevelse av att medverka i undersökningen.
7.4 Sammanfattning

REFERENSER

52
52
53
54
55

57

5

1. SAMMANFATTNING
Syftet med undersökningen var att utvärdera effekterna av det behandlingsarbete i form av
samtalsterapi som bedrivs vid de tre prostitutionsenheterna i Stockholm, Göteborg och Malmö
riktat till Köpare Av Sexuella Tjänster (KAST).
Metod. Undersökningen genomfördes 2009-2011 genom att nya klienter vid de tre KASTenheterna inbjöds att medverka i studien. Av 72 personer som var aktuella för samtalskontakt
under perioden tillfrågades 51 av behandlare om deltagande och 29 accepterade medverkan.
Respondenterna intervjuades och besvarade självsvarsformulär (rörande psykisk hälsa,
självkänsla, alkohol- och drogmissbruk, traumatiska upplevelser i barndomen, stereotypa
attityder till sexuellt våld och sexuellt missbruk) i början av samtalsbehandlingen
(baslinjeintervjun) och vid behandlingens slut eller efter ett års behandling (m=10,1 månad).
Resultat. Respondenterna (28 män och en kvinna) var i genomsnitt 40,1 år (sd=11,3) vid
baslinjeintervjun. Majoriteten hade tagit ett eget initiativ till samtalskontakten medan en
tredjedel tog kontakt efter rekommendation av annan vårdgivare eller myndighet. Majoriteten
hade vid baslinjeintervjun en partner och drygt hälften hade barn. Samtliga arbetade eller
studerade.
Respondenterna uppgav olika former av sexuellt missbruk som sexköp, porrsurfande, sexchat,
sexmissbruk i relationer eller besök på sexklubbar. Hälften beskrev mer än en form av
sexuellt missbruk. Totalt hade femton personer (52 %) köpt sex i samband med att
behandlingskontakten
inleddes
eller
tidigare.
Respondenterna
motiverade
behandlingskontakten med ett behov att få hjälp med att förändra sin situation, ta kontroll
över sexmissbruket och för att rädda sin relation till partner/barn. Majoriteten rapporterade
inget alkohol- eller drogmissbruk, men hade sämre självkänsla och fler potentiellt traumatiska
erfarenheter under uppväxten än män som köpt sex eller aldrig köpt sex i en epidemiologisk
studie (delrapport 1). Respondenterna rapporterade psykisk ohälsa på fyra delskalor i nivå
med klinisk grupp. Alla utom en av respondenterna rapporterade ett sexuellt missbruk men å
andra sidan mindre stereotypa attityder om sexuellt våld än universitetsstudenter. De som
någon gång köpt sex rapporterade signifikant högre nivå på sexuellt missbruk vid
baslinjemätning än de som hade annan form av sexuellt missbruk, en skillnad som inte
kvarstod vid uppföljningen.
Vid uppföljningen medverkade 28 respondenter i genomsnitt 10,1 månader efter
baslinjeintervjun. Respondenterna hade gått i 25,6 samtal (sd=13,6), en tredjedel hade avslutat
sin behandlingskontakt vid uppföljningsintervjun medan de övriga gick i fortsatta
behandlingssamtal. Respondenterna uppgav att samtalen på enheten lett till signifikanta
förbättringar vad gäller relationer till familj och partner. Majoriteten uppgav att det sexuella
missbruket reducerats (blivit mindre frekvent eller förändrats i typ av handlingar) och en
tredjedel att det helt upphört. Respondenterna rapporterade en mindre minskning av
alkoholbruk men framför allt en signifikant förbättrad självkänsla och förbättrad psykisk hälsa.
Respondenterna var mycket nöjda med bemötande, upplevde behandlarna i hög grad som
lyhörda och hade stort förtroende för behandlarna. Resultaten talar för att klienterna vid
KAST mottagningarna i Sverige dragit nytta av behandlingen på flera sätt men framförallt
genom ett minskat sexmissbruk och en förbättrad psykisk hälsa.
Förändringar vad gäller respondenters livssituation, psykiska hälsa och sexuella missbruk kan
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iakttas med viss variation på alla enheter. Behandling vid de tre enheterna skilde sig åt vad
gäller teoretiska utgångspunkter. Ingen av enheterna följer heller en strikt behandlingsmodell.
Det går inte utifrån den begränsade undersökningsgruppen att dra slutsatser att en enhet har en
mer framgångsrik modell än en annan. Det som är gemensamt för enheterna är att man på
olika sätt kommunicerar att man arbetar med problemområdet och detta har påverkat
respondenter att ta kontakt med verksamheterna och påbörja en samtalskontakt.
Respondenterna som deltog i studien är välmotiverade klienter som oftast sökt hjälp på eget
initiativ. Den drivkraften har betydelse för en framgångsrik förändring. Om man behöver
hjälp från professionella är det å andra sidan begränsat med mottagningar som är
specialiserade på problematiken.
En pilotundersökning genomfördes för att undersöka effekter av anhörigkurs vid en av
enheterna. Sex kvinnor, alla med en sexmissbrukande partner, deltog i undersökningen. Fem
av kvinnorna hade barn. Intervjupersonerna rapporterade att de upplevde att partnerns
sexmissbruk påverkat dem negativt med känslor av att vara utnyttjad och försämrad
självkänsla. Intervjupersonerna beskrev också hur barnen drabbats av pappans sexmissbruk.
Vid uppföljning rapporterade intervjupersonerna att de genom kursen fått kunskap om
sexmissbruk, fått hjälp till ett förändrat förhållningssätt och fått förbättrad psykisk hälsa.
Intervjupersonerna uppgav också att kursen bidragit till förbättringar i relationen till partnern.
Konklusion. Då behandlingsstudier på området i stort sett saknas, nationellt och internationellt
så kan man se föreliggande studie som ett av de första försöken att utvärdera behandling
riktade till sexköpare/sexmissbrukare. Hur ska man då värdera resultaten? Studien bygger inte
på en randomiserad kontrollerad design och kan således inte räknas i familjen
evidensbaserade psykoterapimetoder. Man kan dock i detta avseende tala om en
evidensbaserad praktik (EBP) som bygger på för närvarande bästa tillgängliga kunskap dvs.
bästa vetenskapliga kunskapen om insatsers effekter, brukarens erfarenheter och
förväntningar, den lokala situationen och omständigheter samt de professionellas expertis.
Rekommendationer. Med utgångspunkt i resultaten från denna delstudie vill vi lyfta följande
frågor av betydelse för det framtida arbetet med att förebygga och förhindra sexköp.
 Det finns behov av ett förstärkt arbete riktat till personer som har köpt sex eller är i
risk att köpa sex. Den klientgruppen som söker hjälp vid KAST-enheterna har ett
beteende som väl motsvarar diagnosen hypersexuell störning, där kanske hälften inte
har köpt sex men kan vara i risk att eskalera sitt sexuella missbruk. Det bör därför vara
av samhällsintresse att stödja personer med ett destruktivt sexuellt beteende även när
det inte förekommit köp av sexuella tjänster.
 Då studier på området i stort sett saknas så rekommenderas en mer långsiktig
forskning om effekterna av behandling för personer med sexmissbruk/hypersexuell
störning, med möjligheter till randomisering mellan olika terapimodeller för att
ytterligare kvalitetssäkra behandlingen.
 Verksamheterna har huvudsakligen storstäderna som upptagningsområde. Personer
som är bosatta utanför storstadsregionerna har inte tillgång till samma samhälleliga
stöd. Det är angeläget att undersöka förutsättningar för att etablera mottagningar på
andra håll i Sverige (en jämlik tillgång till vård) alternativt en utökning av enheternas
upptagningsområden.
 Enheterna arbetar redan med rådgivning via telefon och internet. En utveckling av en
sådan nationell verksamhet skulle ge tillgång till stöd och rådgivning för personer med
sexmissbruk i hela landet.
 Den som är partner eller familjemedlem till en sexmissbrukare blir på olika sätt
7

drabbad av partnerns sexmissbruk. Erfarenheterna från verksamheten i Malmö och
pilotstudien med anhöriga i grupp behöver tas tillvara och utvecklas som komplement
till de specialiserade behandlingsresurser som riktas till den primära målgruppen
(sexköpare/sexmissbrukare). I detta avseende behöver även barnens situation beaktas.

8

2. BAKGRUND OCH SYFTE
Denna rapport utgör en utvärdering av den samtalsbehandling som utförts vid KAST
verksamheterna i Sverige. Därefter redovisas en mindre pilotstudie som utvärderar en kurs för
anhöriga till KAST-klienter.
2.1 Tidigare studier
Olika förklaringsmodeller har presenterats för mäns köp av sex som t.ex. ett uttryck för
manlig dominans och könsobalans (Monto & Mc Ree, 2005; Farley et al., 2011). Andra
menar att sexköp hänger samman med annan form av genusbaserat våld, som såväl fysiskt
och sexuellt våld i nära relationer (Macleod et al., 2008; Decker et al., 2009) som sexuellt
våld utanför nära relationer (Jewkes et al., 2006). På senare år har hypersexualitet eller
sexmissbruk använts som en förklaring till sexköp (Reid, 2007).
I tidigare studier har sexköpares attityder i förhållande till sexuellt våld och våldtäkt
undersökts. Farley och kollegor (2011) har använt IRMA-SF (Illinois Rape Myth Acceptance
Scale, Short-Form, Payne, Kimberly & Fitzgerald, 1999) för att undersöka hundra sexköpares
attityder jämfört med de hos kontrollgrupp. Sexköparna rapporterade i genomsnitt mer
våldtäktsmyter än kontrollgruppen men skillnaden var inte signifikant. Monto och Hotaling
(2001) undersökte våldtäktsmyter hos en grupp män (n=1286) som dömts för köp av sexuell
tjänst/förberedelse till köp av sexuell tjänst och som deltog i John Schools (ett edukativt
program som erbjuds som rättslig påföljd för målgruppen i USA och Kanada). De fann låga
nivåer av accepterande av våldtäktsmyter bland respondenterna. Den starkaste prediktorn för
ett högre accepterande av våldtäktsmyter i undersökningsgruppen var att vara attraherad av
sex och våld, sexuell konservatism samt att tänka på sex mindre ofta.
Edukativa program (John Schools) har utvecklats i USA sedan 1995 som påföljd för
sexköpare. Programmet pågår under en dag med sex huvudteman: fakta om lagstiftning och
konsekvenser för sexköpare, hälsoaspekter, prostitutionens konsekvenser för säljare av
sexuella tjänster, dynamiken i kommersiell sexhandel, prostitutionens konsekvenser för
samhället och sexuellt missbruk (Shively et al., 2008). Programmen har lett till att sexköpare
fått ökade kunskaper om prostitution såväl som ändrade attityder till prostitution i de
utvärderingar som hittills genomförts. Enligt US Department of Justice (Shively et al., 2008)
har programmet framgångsrikt reducerat återfall i sexköp. Annan forskning ifrågasätter
effekterna, som t.ex. Farley och kollegor (2011). De intervjuade sexköpare (n=526) i USA
och Storbritannien om vad som skulle avskräcka dem mest från fortsatta sexköp.
Respondenterna angav John School som det alternativet som skulle fungera minst
avskräckande i förhållande till att köpa sex igen.
2.2 Sexuellt missbruk och hypersexualitet
Begreppen sexuellt missbruk och hypersexualitet har under senare år kopplats samman med
en rad sexuella handlingar som bl. a. köp av sexuella tjänster och porrmissbruk. Carnes
(2001) beskriver att klienter med sexuellt missbruk sällan är engagerade bara i en form av
sexuellt missbruk som tvångsmässig onani, porrmissbruk, multipla sexuella relationer eller
köp av sexuella tjänster utan snarare i en rad sådana handlingar. Paralleller mellan kemiskt
missbruk (alkohol- eller drogmissbruk) och sexmissbruk har tidigare konstaterats (Schneider,
9

2005; Schneider & Irons, 2001; Young, Pistner, O’ Mara, & Buchanan, 1999). Carnes (2001)
har beskrivit likheterna i beteendemönster hos sexmissbrukare och den hos alkohol-, drogeller spelmissbrukare. Kriterierna kontrollförlust, fortsatt missbruk trots oönskade
konsekvenser (som förlust av partner, ekonomiska problem) och besatthet eller upptagenhet
att fortsätta med beteendet tyder på missbruk. Hypersexuell störning som också inbegriper
sexuellt missbruk är det begrepp som föreslås bli inkluderat i appendix till DSM V (APA,
2010). Kafka (2010) som utarbetat förslaget till DSM V kriterierna för hypersexuell störning
refererar till evidens inom epidemiologisk och klinisk forskning för begreppet. Kafka
definierar hypersexuell störning som en sexuell störning med ökad frekvens och intensitet av
sexuellt motiverade fantasier, upphetsning, begär med en dimension av impulsivitet, där den
berörda själv drabbas av svårigheter inom ett eller flera områden. Beteenden som faller inom
ramen för hypersexuell störning kan vara tvångsmässig onani, pornografimissbruk, multipla
sexuella relationer eller köp av sexuella tjänster.
Sexuellt missbruk identifierades hos en tredjedel (Gordon-Lamoureux, 2007) av potentiella
sexköpare (n=42) som deltagit John Schools. I studien användes SAST (Sexual Addiction
Screening Test, Carnes, 1994) för att identifiera personer med en tvångsmässig sexualitet. De
med ett sexuellt missbruk hade signifikant oftare en första kontakt med prostituerad när de var
i åldern 15-24 år och uppfattade ”stark sexualdrift” som orsaken att söka prostituerade.
Få behandlingsmodeller har presenterats och utvärderats. Klontz, Garos och Klontz (2005)
rapporterade från en amerikansk studie av sexmissbrukare (n=38, 28 män och 10 kvinnor)
som deltagit i en multimodal upplevelseterapi integrerad med kognitiva beteendeterapeutiska
strategier. De fann en signifikant reduktion av ångest, inre konflikter kring sexuell lust och
skamkänslor från före till efter behandling med stor effekt för reducering av skamkänslor.
Gruppterapi för personer med olika typer av sexuellt utagerande har föreslagits (Line & Cooper,
2002). Författarna beskriver behandlingsmodellen som en semistrukturerad gruppterapi där
psykodynamiska och kognitiva beteendeterapeutiska teoretiska perspektiv kombineras.
Behandlingsmodellen pågår under 16 veckor. Ingen utvärdering av modellen presenteras.
Nerenberg (2000) beskriver hur 40 klienter med sexuellt missbruk skattade värdet av
gruppterapi för att reducera sitt missbruk. Klienter gick i behandling en till sex månader och
behandlingen innehöll elva terapeutiska faktorer. De faktorer som skattades som särskilt
betydelsefulla för tillfrisknande var skapande av hopp, det universella – att inte vara ensam i
sin situation, att få förebilder, gruppens sammanhållning och rening. Del Giudice och
Kutinsky (2007) beskriver utifrån fallstudier hur metoden med motiverande samtal
(Motivational Interviewing, Miller & Rollnick, 2002) kan användas i behandling av
sexmissbruk. De framhåller hur man med hjälp av MI (tillsammans med annan terapeutisk
teknik) kan skapa en stark terapeutisk allians som kan generera beteendeförändring.
Fallstudier bekräftar författarnas uppfattning men metoden är inte utvärderad.
Enligt Goodman (1998, 2001) har det skett en ökning sedan 90-talet av behandlingsmodeller
som betraktar sexuellt beroende analogt med annat beroende. Wan et al., (2000) rapporterar
resultat från en utvärdering av ett behandlingsprogram för sexuellt beroende enligt en 12-stegs
modell för beroendeproblematik, som bedrivits som institutionsvård. Programmets
kärnkomponenter var desamma som centrets behandling för andra former av beroende men
med en specialisering på sexuellt missbruk. Behandlingen var uppdelad i
bedömning/stabilisering för att utforska det sexuella missbruket, annat missbruk och
psykiatrisk profil och i en andra fas att förstå det sexuella missbruket, abstinens, få kunskap,
insikt och redskap för återhämtande. Individuella, gruppmöten och familjemöten ingick i
programmet. Nittio personer tillfrågas om medverkan och 59 accepterar att delta. Vid

10

uppföljning i genomsnitt 19 månader efter behandling hade 71 % av intervjupersonerna
återfallit i något sexuellt missbruk medan 29 % inte hade gjort det. De som hade återfallit
rapporterade lägre intensitet i beteenden än före behandling. Artikelförfattaren diskuterar
orsaken till det svaga resultatet som hög samsjuklighet inom undersökningsgruppen vad gäller
annat beroende och psykiatrisk problematik, en obeprövad behandlingsmodell för målgruppen
och behov av längre behandlingstid för att framgångsrikt påverka sexuellt missbruk.
Resultat av ett psykoedukativt online program för behandling av hypersexualitet har
presenterats av Hardy och medarbetare (2010). Programmet CANDEO (The Candeo
treatment model) betraktar hypersexualiteten som ett beroende och som ett kompulsivt
tillstånd och programmet bygger på kognitiv beteendeterapi. Det psykoedukativa programmet
är särskilt inriktat på personer med problematisk pornografianvändning och tvångsmässig
onani. Online-programmet bestod av tio självständiga moduler, kring beroende, undvikande,
förändring, frigörelse, sunda nära relationer, att förstå beroendet och hälsosam utväg.
Undersökningsgruppen bestod av 138 personer i genomsnitt 38 år gamla och mestadels män.
Deltagarna skattar i pilotstudien förändringar retrospektivt och rapporterade signifikanta
förbättringar vad gäller fjorton variabler för psykisk hälsa och sexuellt beteende alla
förbättringar med stor effekt (Partial η2 värden .50–.77).
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3. METOD
3.1 Studiedesign
Undersökningen genomfördes med pre- och post design för att undersöka eventuella effekter
av behandlingen inom olika livsområden. Klientgruppen är liten och har en hög sårbarhet
utifrån behandlarnas bedömning. Det bedömdes som olämpligt att försöka genomföra en
randomiserad kontrollerad studie. Det är angeläget att erbjuda specialiserad
samtalsbehandling till klienter inom målgruppen som söker vård. Detta för att förebygga
fortsatta sexköp eller fortsatt sexmissbruk. Det finns en brist på professionella som har
kunskaper och därigenom förutsättningar att arbeta med målgruppen vilket också gör att
randomisering till annan behandling problematisk i praktiken.
3.2 Intervention - samtalsbehandling
Vilken typ av intervention som ges till klienter skiljer sig åt mellan enheterna och sannolikt
även mellan behandlare inom en och samma enhet.
I Stockholm har man en psykodynamisk och kognitiv inriktning i samtalen. Den
psykodynamiska inriktningen för att klienten ska ha möjlighet att förstå bakomliggande
faktorer till sitt beteende. Den kognitiva lösningsfokuserade inriktningen för att klienten skall
få redskap att kunna förändra sina handlingar. Bedömningssamtal görs med klienten för att
undersöka om samtalen kan vara till nytta. Alternativt hänvisas till annan vårdgivare. Vid
bedömning om fortsatt kontakt görs en överenskommelse. Samtal sker vanligtvis en gång i
veckan och den genomsnittliga tiden för behandling är två år. Uppföljning av
samtalskontakterna görs var 6:e månad.
I Göteborg arbetar man med en psykodynamisk och systemisk grundsyn (Klein,1998;
Minuchin, 2006). Man har också ett driftsteoretiskt och ett anknytningsteoretiskt perspektiv i
sitt arbete (Perris, 1996) samt ett salutogent perspektiv (Antonovsky, 1991). Man beskriver
sin samtalsmetod som eklektisk. Man utgår från klientens problemformulering och mål, går
på djupet med att se orsaker till handlingarna och arbeta med att bryta mönster och hitta nya
förhållningssätt. Man arbetar mest med samtal vid personliga besök men även via telefon.
.

I Malmö stad används lösningsfokus generellt som metod (de Shazer et al., 2006) i
interventioner inom socialt arbete. Lösningsfokus innebär att behandlare arbetar med att
utveckla/bygga/konstruera lösningar inte med att lösa problem. De viktigaste metoderna är
 att tillsammans med klienterna/patienterna beskriva/upptäcka/skapa hur de vill ha det i
framtiden när det problem som fört dem till samtal är löst (deras föredragna framtid)
 att tala tillsammans om de olika saker de gör som redan fungerar och deras sätt att göra
detta
 att mäta de framsteg som patienterna/klienterna gör i den riktning som är viktig för dem
(http://www.sikt.nu/vad_aer_loesningsfokus.htm)
Enheten använder också motiverande samtal (MI, Motivational Interviewing, Miller &
Rollnick, 2002) i klientarbetet. I arbetet med sexualitet använder man PLISSIT-modellen
(Permission, Limited Information, Specific Suggestions och Intensive Therapy, Annon,
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1976). Man avtalar inte om långa behandlingskontakter utan utvärderar fortlöpande hur man
ska planera för fortsatt kontakt. Man arbetar med samtalskontakter genom personliga besök,
via telefon och internet.
Vid samtliga enheter arbetar man också med parsamtal. I Malmö erbjuder man även en kurs
för anhöriga.
3.3 Undersökningsgrupp
Klienter som påbörjat sin behandlingskontakt vid KAST verksamheterna i Stockholm
Göteborg eller Malmö, under tiden 1/8 2009 till 31/1 2011 har tillfrågats om de vill medverka
i undersökningen. Femtioen personer har fått skriftlig information om studien och 29 personer
(56,8%) har accepterat att medverka. Därutöver har behandlarna bedömt vad gäller ytterligare
21 personer att det varit olämpligt att tillfråga dem om medverkan, se flödesschema figur 6.1.
För dålig kondition eller att kontakten var så skör att någon kontakt aldrig etablerades och att
frågan om medverkan därför blev irrelevant. Nio (31 %) respondenter kommer från enheten i
Stockholm, elva (38 %) respondenter kommer från enheten i Göteborg och nio respondenter
(31 %) kommer från enheten i Malmö. Enheternas klienter kommer i huvudsak från
respektive kommuner där KAST verksamheter finns; Stockholm, Göteborg och Malmö.
Undersökningsgruppen består av 28 män och 1 kvinna. Två personer har inte medverkat vid
intervju men besvarat frågeformulär vid baslinjeundersökningen före behandling och vid
uppföljningen. Ålder, kön, tid i behandling och orsak till att man sökt kontakt med enheten är
emellertid tillgänglig även för dessa personer. Inga könsskillnader redovisas för resultat då
endast en kvinna ingår i undersökningsgruppen.
Intervjupersoner benämns huvudsakligen respondenterna med variation intervjupersoner eller
personer.
Det sexuella problembeteendet som gör att man går i behandling inom KAST-verksamheten
benämns i texten med sexuellt missbruk som ett samlingsbegrepp och kan innefatta olika
beteenden som missbruk av pornografi på internet, sexchat, köp av sexuella tjänster på
internet, köp av sexuella tjänster utanför internet och sexuellt missbruk i relationer utanför
internet som multipla sexuella relationer.

13

Figur 6.1. Flödesschema för KAST behandling
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3.4 Undersökningens upplägg
Respondenterna träffade en person från forskargruppen vid två tillfällen, i början av
samtalsbehandlingen (baslinje) och efter avslutad behandling. Om behandlingskontakten inte
avslutades inom ett år skedde en uppföljningsintervju efter ett år.
Intervjupersonen fick innan intervjun genomfördes skriftlig samt muntlig information och
undertecknade samtycke att delta i undersökningen. Personen intervjuades därefter och
besvarade sju självsvarsformulär vid baslinjeundersökningen. Vid uppföljningen intervjuades
personen åter och besvarade åtta självsvarsformulär.
Fyra intervjuare har genomfört intervjuerna. Samtliga med erfarenhet/utbildning av samtal
med personer i utsatta grupper.
3.5 Intervjuerna
De semistrukturerade intervjuerna har följt två intervjuguider. Baslinjeintervjun har rört
områdena hur man fått information om KAST, hur man fått kontakt med enheten, skälet till
att man har sökt hjälp vid enheten, social situation (partner, barn, boende, vänner, arbete och
fritid), sexualitet och sexuellt missbruk och vad man hoppas få hjälp med.
Uppföljningsintervjun har rört vilka förändringar som skett sedan baslinjeintervjun, hur
kontakten med enheten sett ut, om förhållanden förändrats vad gäller partner, barn, boende,
vänner, arbete/studier eller fritid. Vidare om förhållanden förändrats vad gäller sexualitet och
sexuellt missbruk. Hur mycket de olika livsområdena varit aktuella i samtal på enheten och
hur samtalen påverkat en eventuell förändring.
Intervjuerna har genomförts i prostitutionsenhetens lokaler eller i universitetslokaler.
Intervjun har spelats in när respondenten samtyckt till detta. Respondenterna erhöll ett
presentkort på 500 kronor efter varje intervju som kompensation för nedlagd tid.
Intervjupersonerna benämns huvudsakligen respondenterna med variation intervjupersoner
eller personer.
Majoriteten som medverkade i studien hade träffat sin behandlare för ett till fyra bedömningseller behandlingssamtal när intervjun genomfördes. Med hänsyn till risken för att någon
skulle känna att frågan om medverkan i studien blev så stressande att man inte ville påbörja
behandlingen, har intervjupersoner inte rekryterats innan kontakt hade etablerats med
respektive behandlingsenhet. I vissa fall hade några veckor gått efter bedömningssamtal till en
regelbunden samtalskontakt påbörjats. Det hade gått i genomsnitt 2,0 månader (sd=1,4) från
första kontakten med behandlaren på enheten till baslinjeintervjun genomfördes.
3.6 Frågeformulär
3.6.1 Bruk av alkohol
Bruk av alkohol och droger har mätts med självsvarsformulären AUDIT (Alcohol Use
Disorders Identification Test, Babor, Higgins-Biddle, Saunders & Monteiro, 2001).
Formuläret är avsett att mäta konsumtion, beroende och alkoholrelaterade skador och
innehåller tio frågor. Svar på frågorna poängsätts från 0 till 4, där höga värden motsvarar hög
alkoholkonsumtion. Totalpoängen är 0-40. Gränsvärden är ≥6 poäng för kvinnor och ≥8
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poäng för män som indikerar riskbruk och ≥18 poäng för kvinnor respektive ≥20 poäng för
män indikerande missbruk. Reliabiliteten för instrumentet var i denna undersökning god
Cronbach’s =.74.
3.6.2 Bruk av droger
Bruk av droger har mätts med självsvarsformulären DUDIT (Drug Use Disorders
Identification Test, Berman, Bergman, Palmstierna & Schlyter, 2005). Formuläret avser att
mäta konsumtionsmönster och drogrelaterade problem och innehåller elva frågor. Svar på
frågorna poängsätts från 0 till 4, där höga värden motsvarar hög droganvändning.
Totalpoängen varierar från 0 till 44. Gränsvärden är ≥2 poäng för kvinnor respektive ≥6 för
män som indikerar missbruk/skadligt bruk. För åldersgruppen 16 till 25 är gränsvärdet justerat
till ≥3 poäng för kvinnor respektive ≥7 för män. Vid ≥25 poäng har klienten sannolikt ett
tungt beroende av droger (Berman et al., 2007). Reliabiliteten för instrumentet i denna
undersökning var svag, Cronbach’s =.56.
3.6.3 Psykisk hälsa
Intervjupersonerna besvarade självsvarsformuläret SCL 90 (Derogatis, 1977; Fridell et al.,
2002) som identifierar psykisk hälsa under senaste veckan. Instrumentet innehåller 90 frågor
om hur mycket man besvärats av visst symptom och besvaras inte alls, lite grand, måttligt,
ganska mycket och väldigt mycket. Svaren motsvarar 0-4 poäng. 83 frågor bildar nio
delskalor, se tabell 6.8.
Reliabiliteten i denna undersökning för subskalorna var varierande mellan Cronbach’s =.61
(paranoidt tänkande) och =.91 (depression) medan Cronbach’s alfa var =.96 för totalskalan.
Det interna bortfallet för var lågt, som mest tre obesvarade frågor per formulär och då högst
en fråga per delskala. Programkonstruktörens rekommendation när formulär utifrån bortfall
inte bör användas ligger avsevärt högre, då >20 % av frågorna är obesvarade, eller då 40 % av
frågorna är obesvarade för en enstaka subskala (Fridell et al., 2002).
3.6.4 Traumatiska upplevelser
Frågeformuläret LYLES (Linköping Youth Life Experience Scale, Nilsson, Gustafsson,
Larsson & Svedin, 2010) med 23 frågor om potentiellt traumatiska upplevelser i barndomen
har använts. Formuläret har 23 huvudfrågor och mer detaljerade följdfrågor, totalt 41 frågor.
Arton frågor rör icke-interpersonella händelser, tretton interpersonella händelser och tio frågor
rör ogynnsamma erfarenheter under uppväxten. Instrumentet har tidigare undersökts genom
test-retest (Nilsson et al., 2010) med Cohens Kappa och man fann då måttlig – till mycket god
reliabilitet för frågorna i instrumentet.

3.6.5 Självkänsla
Intervjupersonerna besvarade ett formulär om självkänsla (Rosenberg Self Esteem Scale,
Rosenberg, 1989). Formuläret består av tio påståenden som besvaras stämmer helt, stämmer

16

bra, stämmer delvis eller stämmer inte alls. Svaren poängsätts 0-3 och skalans totalpoäng är 030. Reliabiliteten för undersökningsgruppen var god Cronbach’s =.88.
3.6.6 Stereotypa uppfattningar om sexuellt våld
IRMA-SF (Illinois Rape Myth Acceptance Scale, Short-Form, Payne, Kimberly & Fitzgerald,
1999) har använts för att mäta respondenternas attityder till sexuellt våld. Instrumentet består
av sjutton påståenden om våldtäkt, tematiserade i sju subskalor (hon bad om det, det var inte
riktigt våldtäkt, han menade inte så, hon ville det, hon ljög, våldtäkt är en vardaglig händelse,
våldtäkt är avvikande händelse). Svar ges på en 7-punkts likertskala där 1=instämmer inte alls
och 7=instämmer helt och hållet. Totalpoängen kan variera från 17 till 119. Reliabiliteten för
totalskalan i denna undersökning var god, Cronbach’s =.84.
3.6.7 Sexuellt missbruk
Det mest internationellt använda screening testet för sexuellt missbruk (SAST, Sexual
Addiction Screening Test, Carnes et al., 2010) har använts för att identifiera nivå på ett
eventuellt sexuellt beroende. Formuläret innehåller 45 frågor som besvaras med ja eller nej,
där ja-svar ger ett poäng. Instrumentet har en huvudskala (20 frågor där gränsvärdet är ≥6
poäng för sexuellt missbruk) och delskalor med kliniska gränsvärden till varje skala. I denna
undersökning används huvudskalan, delskalan om Internet (sex frågor med gränsvärde ≥3
poäng) samt de fyra delskalorna som fokuserar på sexuell tvångsmässighet: upptagenhet (fyra
frågor med gränsvärde ≥2 poäng), kontrollförlust (fyra frågor med gränsvärde ≥2 poäng),
relationsstörning (fyra frågor med gränsvärde ≥2 poäng), och känslomässig störning (fyra
frågor med gränsvärde ≥2 poäng). Samma fråga kan förekomma i flera skalor. Delskalan om
upptagenhet (preoccupation) avser tvångsmässigt tänkande på sexuellt beteende, tillfällen och
fantasier. Delskalan om kontrollförlust (loss of control) syftar på oförmåga att sluta med
sexuellt beteende trots utfästelser inför sig själv och andra och trots att beteendet orsakar
problem. Delskalan om relationsstörning (relationship disturbance) syftar på att sexuellt
beteende har skapat betydande relationsstörningar. Delskalan om känslomässig störning
(affect disturbance) slutligen syftar på betydande depressivitet, förtvivlan eller ångest på
grund av sexuellt beteende. Reliabilitet i denna undersökning för totalskalan är Cronbach’s
=,73.
3.6.8 Behandlingstillfredsställelse, upplevelse av behandlingen och att
medverka i utvärderingen
TSS-2 (Treatment Satisfaction Scale-2, Clinton, Björck, Sohlberg & Norring, 2004) är ett
formulär med totalt sex frågor, fem frågor som rör bemötande, samtalens
uppläggning/innehåll, att bli lyssnad på och förstådd, förtroende och målen för behandling.
Frågorna besvaras med ett av fyra svarsalternativ 3=ja, i mycket hög grad, 2=ja, i ganska hög
grad, 1=ja, i viss mån 0=nej. Den sjätte frågan rör uppfattning om enheten i allmänhet med
svarsalternativ -1=mycket negativ, 0=negativ, 1=neutral, varken eller, 2=positiv och
3=mycket positiv. Vid varje fråga finns också utrymme för kommentarer.
Ett formulär har satts samman för studien Din upplevelse av samtalskontakten och av ditt
deltagande i studien. Formuläret innehåller tolv påståenden om specialenheten, om hur
samtalen hjälpt, om behandlarens kunskap, hur behandlaren hjälpt mig att förstå min
problematik, hur jag kan påverka mina problem och behandlarens förhållningssätt. De flesta
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av påståendena kommer ursprungligen från Common Factors Questionnaire (CFQ, Bengt-Åke
Armelius, 2008, opubl.) och har anpassats till denna studie medan några av påståendena har
formulerats speciellt för denna studie. Påståendena besvaras på en skala från 1= instämmer
inte alls till 5=instämmer helt. Reliabilitet i undersökningsgruppen för skalan var Chronbach’s
=,73.
Fyra frågor berör upplevelsen att delta i undersökningen, obehag av intervjufrågor eller
formulär och om man fått ut något positivt av att medverka i undersökningen, om man fattat
samma beslut att delta, när man nu vet vad det innebar och om man saknat frågor i formuläret.
Påståendena besvaras på en skala från 1= instämmer inte alls till 5=instämmer helt. Frågorna
kom från ”The Reactions to Research Participation Questionnaire (RRPQ)” (Newman,
Willard, Sinclair & Kaloupek, 2001).
Vid baslinjeundersökningen besvarades formulären AUDIT, DUDIT, SCL 90, LYLES,
Rosenberg Self Esteem Scale, IRMA och SAST. Vid uppföljning upprepades dessa (förutom
LYLES) och kompletterades med TSS-2 och Din upplevelse av samtalskontakten och av ditt
deltagande i studien.
3.7 Etikgodkännande
Studien är godkänd av Regionala Etikprövningsnämnden i Linköping, dnr M162-09.
3.8 Dataanalys
Skillnader mellan diskreta variabler analyserades med hjälp av Chi-två test. Parat t-test har
använts för jämförelse mellan två kontinuerliga variabler. Effektstorlek, Cohen’s d har
beräknats genom att skillnader mellan medelvärden har dividerats med poolad sd.
Gränsvärden som används i dataanalysen är ≥.80 stor effekt, ≥.50 medelstor och ≥.20 liten
effekt. Jämförelse av medelvärde för tre grupper har genomförts med envägs-ANOVA. SPSS
19.0 har använts för alla uträkningar.
Resultaten på SCL 90 för denna studies undersökningsgrupp jämförs med data från ett
normalmaterial (n=1016) och patientmaterial (n=1698) (Fridell et al, 2002). För instrumentet
Rosenberg Self Esteem Scale jämförs resultaten för denna undersökningsgrupp med resultaten
från den epidemiologiska studien (del 1), liksom för instrumentet LYLES.
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4. BASLINJEUNDERSÖKNINGEN – FÖRE BEHANDLING
4.1 Kontakt med prostitutionsenheterna
4.1.1 Ålder vid intervjutillfället
Respondenterna är vid intervjutillfället i genomsnitt 40,1 år (sd = 11,3) med spridning från 24
till 67 år. Fem personer (17 %) är i åldrarna 24-30 år, sju personer (24 %) i åldrarna 31-35 år,
sju personer (24 %) i åldrarna 36-40 år, två personer (7 %) i åldrarna 41-45 år, fem personer
(17 %) i åldrarna 46-55 år och tre personer (10 %) i åldrarna 56-67 år.
4.1.2 Information om prostitutionsenheterna
Respondenterna har på olika sätt fått information om KAST-verksamheterna. Många har
blivit rekommenderade/remitterade av andra vårdgivare som psykiatri, socialtjänst eller
familjerådgivning. Den näst vanligaste informationsvägen är att respondenten sökt
information på internet kring problemområdet och funnit enheternas hemsidor. Artiklar,
radioinslag eller annonser har varit informationsvägen för en knapp femtedel. Några har fått
tips av en vän som hört talas om verksamheten, tabell 6.1.
Tabell 6.1. Informationsväg
Fått information om verksamheten genom
andra vårdgivare
internet
media/annons
vän
polis
sambo/partner

n
8
7
5
3
2
2
27

%
30
26
19
11
7
7
100

Majoriteten (74,1%) uppger att de hade bra information om enheten när det kom till sitt första
samtal oftast genom information på internet eller genom telefonsamtal med behandlare innan
första besök.
Den vanligaste orsaken respondenterna uppger till kontakt med enheten är sexköp (n=9,
33 %), porrsurfande (n=8, 30 %), sexchat (n=5, 19 %) multipla sexuella relationer (n=4,
15 %) och besök på sexklubbar (n=1, 4 %), tabell 6.2. Hälften anger mer än ett sexuellt
missbruksbeteende i intervjun. Det mest fysiskt involverande handlingen som respondenten
angav redovisas i tabellen (rangordnat sexköp, sexuellt missbruk i relationer, sexklubbar,
sexchat och porrsurfande).
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Tabell 6.2. Anledningen till kontakt med enheten
Sexuella problembeteenden
sexköp
porrsurfar
sexchat
sexmissbruk i relationer
besök på sexklubbar

n
9
8
5
4
1
27

%
33
30
19
15
4
100

Många av respondenterna uppgav att de hamnat i kris i samband med att de blivit avslöjade
med sitt sexmissbruk och att de måste göra något för att förändra sitt liv. De flesta uppgav att
de behöver hjälp för att förändra situationen, återfå kontroll och förebygga återfall. Flera
respondenter berättar att de vill ha hjälp att rädda relationen de lever i och att deras partner
också ställer krav på att de ska gå i behandling. Några talade om att få hjälp att hantera en
allvarlig livskris i samband med att det sexuella missbruket avslöjats eller psykiska reaktioner
som starka skuldkänslor, depression och ångest. En respondent vill ha hjälp så att hans barn
inte ska påverkas av det som avslöjats i familjen.
4.1.3 Social situation
Majoriteten (n=23, 85 %) hade vid intervjutillfället en partner och samtliga uppger att de
någon gång haft ett längre förhållande. Intervjupersonerna ombads skatta på en skala 1-10,
hur nöjda de var med sitt förhållande och svarade i genomsnitt 5,7 (sd=2,6). Nio respondenter
(33 %) uppgav att det någon gång förekommit våld i en relation med en partner. De flesta
angav att de önskade förändra något i förhållandet som att skapa mer värme och tillit,
förbättra den sexuella relationen och återskapa förtroendet som skadats pga. respondentens
sexuella beteenden, att lösa konflikter kring andra familjeproblem, som förhållningssätt till
styvbarn och en fjärdedel tog upp frågor kring att separera eller att flytta ihop med partner.
Majoriteten (n=17, 63 %) hade barn. De 17 respondenterna hade totalt 41 barn (m=2,4 barn,
1-5 barn). Majoriteten av barnen (n=28, 68 %) bodde tillsammans med respondenten, två barn
(5 %) bodde hos den andra föräldern, fyra barn (10 %) bodde växelvis och sju barn (17 %) var
vuxna och hade ett eget boende.
På en skala 1-10 angav respondenterna 8,0 (sd=1,0) på hur nöjda de är med hur de har det
med sitt/sina barn. På frågan om de önskade förändra något sade några av respondenterna att
de skulle vilja vara mer närvarande och få mer tid tillsammans med barnet/barnen. Några ville
förändra sig och ha mer tålamod med barnet/barnen. Andra är nöjda och tycker inte något
behöver förändras.
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Tabell 6.3. Boende
n
14
5
4
3
1
27

sammanboende med barn
sammanboende
annat
ensam
ensamstående med barn

%
52
19
15
11
4
101

Cirka hälften (52 %) bodde tillsammans med partner och barn, tabell 6.3. Ytterligare 19 %
(n=5) var sammanboende med partner utan barn. En person (4 %) bodde ensam med barn. Tre
(11 %) bor ensamma.
Respondenterna angav m= 7,8 (sd= 2,0) på skala 1-10 på hur nöjda de var med sitt boende.
De respondenter som ville ändra något med sitt boende angav större bostad, vackrare hus och
markkontakt som önskningar.
Majoriteten (74 %) hade en eller flera vänner som de träffar regelbundet. Mer än hälften
(59 %) träffade flera vänner under en månad. Omkring en fjärdedel träffade inte några vänner.
Respondenterna såg på idrott eller utövade idrott med vänner, fikar eller äter tillsammans och
några uppgav att de träffar vänner tillsammans med sina barn. Respondenterna angav i
genomsnitt 6,1 (sd=2,9) på en skala 1-10 på hur nöjda de är med hur det har det med vänner.
De respondenterna önskade förändra i förhållande till vänner är att få djupare relationer,
kunna lita på och vara mer ärlig i kontakten.
Samtliga respondenter arbetade (n=22, 82 %) eller studerade (n=5, 19 %) i samband med att
intervjun genomfördes och även under det senaste året. Respondenterna skattade 6,2 (sd=2,3)
på en skala 1-10, för hur nöjda de är med sitt arbete/sina studier. Respondenterna angav en rad
förändringar kring sin sysselsättning, som att byta jobb, vidareutveckla sig eller skaffa sig en
annan yrkesutbildning.
Majoriteten (n=26, 96 %) hade ett fritidsintresse. Tolv (44 %) angav eget idrottsutövande
eller att titta på idrott, andra musik och några uppgav aktiviteter som involverar familjen.
Respondenterna angav 6,3 (sd=2,5) på en skala 1-10 kring hur nöjda de är med sin fritid.
Några önskar förändra vad de gör på fritiden, som att utveckla intressen tillsammans med sin
sambo/partner och att få mer tid till sin träning eller sitt fritidsintresse.
4.1.4 Sexuellt missbruksbeteende
Omkring hälften (48 %) beskrev att de hade mer än ett sexuellt missbruksbeteende (m=1,6,
sd=,75, spridning 1-4) som var orsaken till att de sökt hjälp hos KAST. Flest respondenter
angav (tabell 6.4) sexmissbruk på nätet (n=19, 70 %), därefter sexköp (n=9, 33 %), en
tredjedel (30 %) uppgav att de sexchattar, sex (22 %) har ett sexmissbruk i relationer och tre
(11 %) uppgav att de besöker sexklubbar. Två personer (7 %) hade nyligen blivit
gripna/anhållna för misstanke om köp av sexuella tjänster.
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Tabell 6.4. Typer av sexuellt missbruksbeteende
na
19
9
8
6
3
45

Sexuellt missbruksbeteende
sexmissbruk på internet
sexköp
sexchat
sexmissbruk i relationer
besök på sexklubbar

%
70
33
30
22
11
166

a. De 27 respondenterna gav 43 svar på beteenden
Utöver de som angav sexköp som skäl till behandlingskontakten hade ytterligare sex
intervjupersoner tidigare köpt sex enligt uppgift i intervjun eller i självsvarsformulär. Totalt
15 personer (52 %) hade köpt sex.
De sexuella beteendena kan ha haft olika innehåll och intensitet. Respondenternas beskrev vid
intervjun hur det sett ut när det varit som intensivast. Nitton personer uppgav att de har ett
sexmissbruk kopplat till internet. Denna grupp var oftast (74 %) dagligen inne på sex-siter.
Femton personer beskrev att de ägnat fyra timmar eller mer dagligen åt internetsex. Hälften
uppgav att det ibland rört sig om hela dagar eller hela nätter. Innehållet i det man tänder på
varierar från de som respondenterna beskrev som ”vanlig sex” till förnedringssex, djursex och
incestuös sex. Några som köpt sex angav att det skett några gånger i veckan andra mindre ofta
som någon gång per år. De som angav frekvens för sexchat beskriver att det i genomsnitt varit
tre gånger veckan. Respondenterna beskriver att sexmissbruket tagit sig olika uttryck och kan
variera i intensitet. Några beskriver att de när de slutat köpa sex blivit mer tvångsmässiga i
internetsex och andra att sexmissbruket accelererat från porrsurfande till sexköp. Andra
beskriver att porrsurfande accelererat i innehåll från ”mjukporr” till förnedringssex.
Respondenterna beskriver att det sexuella missbruket debuterade i genomsnitt när de var 27,4
år (sd=14,8). En tredjedel uppger att de var yngre än 19 år (5-18 år) när de utvecklade ett
tvångsmässigt sexuellt beteende, i allmänhet en upptagenhet av internetporr. Respondenterna
uppger att de haft det sexuella missbruksbeteendet i genomsnitt i 12,4 år (sd=9,1).
Majoriteten av respondenterna tyckte själva att det sexuella missbruksbeteendet var ett
problem, att de inte hade kontroll och att de behövde hjälp med beteendet. Det var för många
kopplat till känslor av sorg, skam och skuld. Andra talade om att missbruket fått konsekvenser
och skadat relationen till partner.
Respondenterna tillfrågades om vad de själva ville förändra genom kontakten med enheten.
Många ville ha hjälp att ta kontroll över sitt missbruk på internet eller få hjälp att sluta köpa
sex. Att själv kunna styra och bryta mönster. Att bli av med det tvångsmässiga beteendet och
få sundare sexuella vanor.
Förväntningarna på behandlingskontakten rörde att bli ärlig i relation till sin partner och
kunna berätta, hjälp för att kunna bryta beteendet, förstå vad som påverkat att det blivit så och
att bli frisk och förstå sig själv.
Majoriteten (96 %) av respondenterna hade en heterosexuell läggning. Vid intervjutillfället
tyckte majoriteten (n=21,78 %) att de för närvarande hade för lite sex med en partner, fem
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(19 %) svarade lagom och en (4 %) hade för mycket sex. Respondenterna skattade 4,6
(sd=2,9) på en skala 1-10, kring hur nöjda de är med hur de har det sexuellt.
Respondenterna skattade i genomsnitt 8,4 (sd=1,9) om möjligheten att de om ett år nått sitt
mål med hjälp av samtalskontakten med KAST.
4.2 Frågeformulär vid baslinjeundersökningen
4.2.1 Bruk av alkohol och droger
Majoriteten rapporterade inte ett bruk av alkohol som indikerar risk- eller missbruk.
Medelvärdet är 5,1 (sd=3,8) men sju personer hade ett bruk av alkohol som indikerade
riskbruk. Ingen respondent rapporterade alkoholmissbruk, tabell 6.5. Vid jämförelse av nivåer
mellan de tre enheterna rapporterade klienter i Stockholm m=5,5, (sd=4,4), Göteborg m=5.4
(sd=3,7) och Malmö m=4,4 (sd=3,5), en icke-signifikant skillnad mellan grupperna (F=,216).
Tabell 6.5. Bruk av alkohol
Alkoholkonsumtion
Ej risk/missbruk
Riskbruka
Missbrukb
Uppgift saknas
a.
b.

n
21
7
0
1

%
75
25
0

Riskbruk ≥6 poäng kvinnor v8 poäng män på AUDIT
Missbruk ≥18 poäng kvinnor, ≥20 poäng män på AUDIT

Två respondenter hade ett bruk av droger som indikerade missbruk, resten rapporterade inte
sådan droganvändning. Medelvärdet är 1,0 (sd=1,9). Ingen respondent rapporterade tungt
drogberoende, tabell 6.6. Vid jämförelse av nivåer mellan de tre enheterna rapporterar klienter
i Stockholm m=1,7, (sd=2,6), Göteborg m=,20 (sd=0,63) och Malmö m=1,2 (sd=1,6), en
icke-signifikant skillnad mellan grupperna (F=1,727).
Tabell 6.6. Bruk av droger
Bruk av droger
Nej
Missbruka
Tungt drogberoendeb
Uppgift saknas
a.
b.

n
26
2
0
1

Missbruk ≥2 poäng kvinnor ≥6 poäng män på DUDIT
Tungt drogberoende ≥25 poäng på DUDIT
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%
93
7
0

4.2.2 Självkänsla
Respondenterna besvarade tio frågor om självkänsla. Medelvärdet för gruppen var 18,0
(sd=6,5). Som jämförelse var medelvärdet för män som någon gång köpt sex (n=253) m=24,6
(sd=4,9) i befolkningsstudien (delrapport 1) och för övriga män (n=2217) i studien m=24,4
(sd=5,0). Självkänslan var alltså lägre i undersökningsgruppen.
4.2.3 Traumatiska upplevelser
Samtliga respondenter (n=29) besvarade ett formulär om potentiellt traumatiska upplevelser
under uppväxten (LYLES) och rapporterade i genomsnitt 7,4 (sd=3,2) icke-interpersonella
erfarenheter (iIPE) (som att familjemedlem blivit inlagd på sjukhus, själv blivit inlagd på
sjukhus, att en familjemedlem dött) i genomsnitt 3,3 (sd=2,8) interpersonella erfarenheter
(IPE) (som att själv bli slagen eller skadad av någon utanför familjen, bli hotad att själv eller
någon nära ska bli skadad, upplevelse att annan person blivit slagen eller skadad) och i
genomsnitt 2,6 (sd=1,9) ogynnsamma erfarenheter under uppväxten (OE) (som utsatt för
känslomässig misshandel, blivit mobbad eller att föräldrar haft psykiska problem).
Respondenterna hade i genomsnitt haft 10,7 (sd=5,0) potentiellt traumatiska erfarenheter
(interpersonella och icke-interpersonella erfarenheter) under uppväxten. Motsvarande siffror
bland män som aldrig köpt sex i den epidemiologiska undersökningen (delrapport 1) var 6,4
(sd=4,6) beträffande potentiellt traumatiska erfarenheter och 1,22 (sd=1,5) beträffande
ogynnsamma erfarenheter. Av de i den epidemiologiska studien som svarade att de köpt sex
någon gång var motsvarande siffror 7,6 (sd=1,4) för potentiellt traumatiska erfarenheter samt
1,2 (sd=1,4) för ogynnsamma erfarenheter under uppväxten.
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Tabell 6.7. Traumatiska upplevelser, de 16 vanligaste.
Erfarenheter av svåra händelser under
uppväxten
familjemedlem inlagd på sjukhus
själv blivit inlagd på sjukhus
en familjemedlem har dött
sett en annan person bli slagen eller
skadad
en viktig person utanför familjen har dött
en viktig person utanför familjen blivit
inlagd på sjukhus
blivit slagen eller skadad av person
utanför familjen
sett bilolycka
blivit hotad att själv eller någon nära dig
ska bli skadad
annan viktig person varit med olycka
varit med om bilolycka
utsatt för känslomässig misshandel
familjemedlem varit med om bilolycka
sett eldsvåda i annat hus
själv blivit mobbad
varit med om annan olycka

%
82,8
65,5
62,1

n= 29
subskalaa
iIPE
iIPE
iIPE

55,2

IPE

51,7

iIPE

51,7

iIPE

51,7

IPE

51,7

iIPE

48,3

IPE

48,3
48,3
44,8
44,8
41,4
41,4
41,4

iIPE
iIPE
OE
iIPE
iIPE
OE
iIPE

4.2.4 Psykisk hälsa
Respondenterna besvarade SCL 90 som identifierar psykisk hälsa under senaste veckan.
Instrumentet innehåller 90 frågor om hur mycket man besvärats av visst symptom och
besvaras inte alls, lite grand, måttligt, ganska mycket och väldigt mycket. Svaren motsvarar 04 poäng. Åttiotre frågor bildar nio delskalor.
Respondenterna ligger på samtliga skalor över en normalgrupp som också redovisas i tabell
6.8 (Fridell et al., 2002). På fyra av delskalorna är undersökningsgruppen resultat i nivå med
(gäller för delskalan ångest) eller högre än (gäller för delskalorna kompulsivitet, depression
och psykoticism) resultat för en klinisk grupp (Fridell et al., 2002). Det betyder att gruppen
har sämre psykisk hälsa än män i allmänhet och i nivå med eller sämre än en klinisk grupp.

Tabell 6.8. Psykisk hälsa mätt med SCL 90
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Undersökningsgrupp
n=29

Somatisering
Obsessiv-kompulsivitet
Interpersonell sensitivitet
Depression
Ångest
Fientlighet/vrede
Fobisk ångest
Paranoidt tänkande
Psykoticism
GSI globalt svårighetsindex

m
0,57
1,29
1,07
1,41
1,14
0,65
0,36
0,89
0,79
0,97

sd
0,44
0,70
0,70
0,87
0,75
0,65
0,51
0,61
0,61
0,52

Normalpopulation
(Fridell, 2002)

m
0,35
0,50
0,33
0,40
0,33
0,26
0,09
0,32
0,14
0,32

sd
0,38
0,53
0,42
0,49
0,39
0,37
0,21
0,45
0,27
0,32

4.2.5 Accepterande av våldtäktsmyter
Frågeformuläret IRMA som mäter personers accepterande av stereotyper föreställningar om
kvinnor, män och sexualitet användes. Formuläret innehåller 17 frågor som besvaras på en
sjugradig skala från att man inte alls instämmer till att man helt instämmer. Respondenterna
svarade i genomsnitt 1,59 (sd=,60, spridning 1,00 – 3,29).
Resultatet för två undersökningsgrupper med yngre, manliga universitetsstudenter (n=1130
resp. n=284, McMahon, 2010; Payne et al., 1999) var m=2,7 (sd=0,5) och m=2,7 (sd=0,8) vid
användande av samma frågeformulär.
4.2.6 Sexuellt missbruk
Sexuellt missbruk identifierades med hjälp av formuläret SAST (Sexual Addiction Screening
Test, Carnes et al., 2010). Respondenterna rapporterade i genomsnitt 12.2 (sd = 2.8) på
huvudskalan med 20 frågor (med maxpoäng 20). Carnes (2010) har satt gränsvärdet för
sexuellt beroende till 6 poäng eller mer. Alla intervjupersonerna, utom en, låg över
gränsvärdet. Resultat på totalskalan är 22,4 (sd=4,8). På subskalan med internetrelaterade
frågor var genomsnittet 4,3 (sd=1,7) med spridning 0-6 poäng. Gränsvärdet för problematiskt
sexuellt internetbeteende ligger på ≥ 3 poäng.
På subskalan sexuell upptagenhet är medelvärdet 2,0 (sd=,7) och 22 respondenter (80 %)
ligger över gränsvärdet (≥ 2 poäng). På subskalan kontrollförlust är medelvärdet 3,3 (sd=,9)
och 27 respondenter (96 %) ligger över gränsvärdet (≥ 2 poäng). När det gäller
relationsstörningar är medelvärdet 3,4 (sd=,7) har 27 (96 %) över gränsvärdet (≥ 2 poäng)
och när det gäller känslomässig störning ligger gruppens medelvärde på 3,2 (sd=1,4) och 25
(86 %) av respondenterna ligger över gränsvärdet (≥ 2 poäng).
Vid analys av enskilda frågor i instrumentet framgår att 15 (52 %) hade köpt sex (har anlitat
prostituerade och eskorter för att tillfredsställa sexuella behov) och 15 personer (46 %) har
betalat för annan form av sex (har du köpt online-tjänster för erotiska ändamål (datingsidor,
pornografi, fantasier och sökande efter vänner). Totalt 19 personer (67 %) i
undersökningsgruppen svarade att de i någon form betalat för sex. De som någon gång köpt
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sex hade signifikant högre värde på totalskalan m=24,3 (sd=5,7) jämfört med de som inte köpt
sex men hade ett annat sexuellt missbruk m=20,7 (sd=3,2) (t=2,058, p=,050).
4.3 Sammanfattning
Tjugonio personer (28 män och en kvinna) medverkade vid baslinjeundersökningen.
Medelåldern var 40,1 år (sd=11,3) med spridning 24 till 67 år. Majoriteten (85 %) hade en
relation med partner och drygt hälften (63 %) har barn. Majoriteten levde med barn och med
partner. Samtliga respondenter arbetade eller studerade vid intervjutillfället och under det
senaste året. De flesta (74 %) hade vänner som de träffar regelbundet. Respondenterna
upplevde att de hade ett sexmissbruk och en fjärdedel hade blivit rekommenderad av annan
vårdgivare att ta kontakt med specialenhet eller själv sökt och hittat information via internet.
Hälften av respondenterna beskrev mer än en form av sexmissbruk. Den vanligaste formen
var att ha köpt sex (33 %) sexmissbruk på internet (30 %) och en femtedel uppgav sexchat.
Om man inkluderar de som i självsvarsformulär uppgav att de köpt sex rapporterade 15
personer (52 %) en sådan erfarenhet. Majoriteten av de som missbrukat sex på internet hade
när missbruket varit som intensivast varit inne på nätet fyra timmar dagligen eller mer. Det
sexuella missbruket hade funnits i genomsnitt 12,4 år (sd=9,1). Majoriteten hade höga
förväntningar på vad samtalskontakten med KAST ska innebära. En fjärdedel hade vid
baslinjeundersökningen ett riskbruk av alkohol, men ingen ett missbruk. Två personer hade ett
missbruk av droger men ingen ett tungt beroende. Respondenterna rapporterade i genomsnitt
10,7 (sd=5,0) potentiellt traumatiska erfarenheter under uppväxten. När det gäller aktuell
psykisk hälsa hade gruppen på samtliga delskalorna en högre symptombelastning än en
normalgrupp och på fyra av delskalorna i nivå med en klinisk grupp (Fridell et al., 2002). På
svarsformulär om accepterande av våldtäktsmyter hade undersökningsgruppen lägre värden
än manliga universitetsstudenter rapporterar. På screening test för sexmissbruk hade
majoriteten poäng över gränsvärde för sexuellt missbruk, internetrelaterade problem,
upptagenhet, kontrollförlust, relationsstörningar och känslomässig störning. De femton som
någon gång köpt sex hade signifikant högre värden på totalskalan för sexmissbruk.
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5. EFTER BEHANDLINGEN – DELTAGARE/BORTFALL
Tjugosex personer har intervjuats och besvarat självsvarsformulär omkring ett år efter
baslinjeintervjun, figur 5.1. En av de intervjuade respondenterna har inte fyllt i
självsvarsformulär. Två respondenter har enbart besvarat självsvarsformulär. En person har
avböjt medverkan i uppföljningen. Totalt medverkade 28 personer vid uppföljningen.
Respondenterna var vid uppföljningen 41,3 år gamla (sd = 11,4).
5.1 Frågeformulär
5.1.1 Bruk av alkohol och droger
Bruk av alkohol hade sjunkit vid uppföljningen enligt AUDIT. Medelvärdet var vid
baslinjeundersökningen 4,9 (sd=3,9) och vid uppföljningen 3,5 (sd=3,1) med en statistiskt
säkerställd skillnad ( t=2,68, p= .016).
Antalet personer som hade ett resultat över gränsen för riskbruk har sjunkit från fem (28 %)
till en (6 %), en icke-signifikant skillnad, tabell 6.9.
Det finns ett betydande bortfall när det gäller formuläret, svar saknas för nio respondenter.
Bortfallet beror på misstag i administrerande av formulär, inte på att respondenter avstått från
att svara.
Även bruk av droger har sjunkit vid uppföljningen enligt DUDIT. Vid
baslinjeundersökningen var medelvärdet 1,4 (sd=2,3) och vid uppföljning 0.4 (sd=2,6) Men
skillnaden var inte statistiskt signifikant (t=1.99, p=.073). En person (6 %) rapporterade ett
riskbruk vid uppföljningen jämfört med två (11 %) vid baslinjeundersöknigen, tabell 6.9.
Även för DUDIT-formuläret finns ett bortfall på nio respondenter.
Tabell 6.9. Riskbruk av alkohol och droger

n

%

n

%

Fishers’
Exact Test
p

Riskbruk alkohol2

5

28

1

6

,278

Missbruk droger3

2

11

1

6

,111

Före1

Efter1

a. Arton personer (18/27) har besvarat formulären vid baselinje- och
uppföljningsundersökning
b. Riskbruk ≥6 poäng kvinnor, ≥8 poäng män på AUDIT
c. Missbruk ≥2 poäng kvinnor, ≥6 poäng män på DUDIT
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5.1.2 Självkänsla
Totalpoäng på formuläret som mäter självkänsla jämfördes mellan baslinje och uppföljning
(n=26). Totalpoängen före behandling var 17,2 (sd=6,3) och efter behandling 22,0 (sd=4,73)
vilket visade på en signifikant ökning av självkänslan med stor effekt (t =4,18, p=.000,
d=0,87).
5.1.3 Psykisk hälsa
Vid uppföljningen fick de intervjupersonerna fylla i självsvarsformuläret SCL 90 igen, som
mäter psykisk hälsa senaste veckan. Tabell 6.10 visar symptombelastningen i början av
behandling och vid uppföljning. På sex delskalor (kompulsivitet, interpersonell sensitivitet,
depression, ångest, paranoidt tänkande och psykotisism) liksom på totalskalan GSI (globalt
svårighetsindex) identifierades signifikanta skillnader från före- till eftermätning.
Effektstorleken var stor (≥ .80) för tre av delskalorna interpersonell sensitivitet, paranoidt
tänkande
och
psykotisism
liksom
för
totalskalan.
Undersökningsgruppens
symptombelastningen på de fyra delskalorna som vid baslinjemätning var likvärdig eller
högre än för en klinisk grupp, hade sjunkit avsevärt. Vid uppföljning ligger dock
undersökningsgruppens symptombelastning på samtliga delskalor dock fortfarande över
värdena i en normalgrupp (tabell 6.10).
Tabell 6.10. Psykisk hälsa, vid baslinje och uppföljning
Före

Fridell, 2002a

Efter

Normal
grupp

Klinisk
grupp

p

Effekt
storlek

m

m

,193
,008
,001
,008
,004
,158
,084
,001
,001
,002

d
0,35
0,58
1,07
0,79
0,79
0,31
0,47
0,82
0,81
0,86

0,35
0,50
0,33
0,40
0,33
0,26
0,09
0,32
0,14
0,32

0,87
1,22
1,12
1,30
1,14
0,71
0,78
1,01
0,73
1,02

SCL 90 skalor
n=27
m
Somatisering
Kompulsivitet
Interpersonell sensitivitet
Depression
Ångest
Fientlighet
Fobisk ångest
Paranoidt tänkande
Psykoticism
GSI (globalt
svårighetsindex)
a.

0,59
1,29
1,09
1,46
1,17
0,65
0,34
0,91
0,81
0,99

sd
0,45
0,71
0,71
0,86
0,75
0,65
0,50
0,62
0,61
0,52

m
0,43
0,87
0,49
0,87
0,64
0,47
0,16
0,41
0,34
0,57

sd
0,47
0,73
0,40
0,68
0,58
0,50
0,25
0,59
0,54
0,45

t
1,34
2,87
3,66
2,86
3,17
1,45
1,80
3,82
3,79
3,38

Medelvärden för män i normalgrupp resp. klinisk grupp (Fridell, 2002) infogad för jämförelse av psykisk
hälsa hos undersökningsgruppen

29

5.1.4 Stereotypa uppfattningar om sexuellt våld
Formuläret IRMA-SF (Illinois Rape Myth Acceptance Scale, Short-Form, Payne et al., 1999)
användes vid såväl baslinje som uppföljning. Instrumentet mäter stereotypa uppfattningar om
sexualitet och våld. Medelvärdet för skalan var 1,65 (sd=.61) vid baslinjeundersökning och
1,62 (sd=,69) vid uppföljning. En marginell icke-signifikant skillnad (t=.22, p=,83) mellan de
bägge mättillfällena.
5.1.5 Sexuellt missbruk
Frågeformuläret SAST med 45 frågor användes för att mäta förekomsten av sexuellt missbruk
före och efter behandlingen. Samtliga områden hade minskat efter behandlingen (tabell 6.11).
Men det var bara förändringen på huvudskalan och skalan om sexuell upptagenhet som var
statistiskt säkerställd med medelstor effekt.
Tabell 6.11. Sexuellt missbruk
Före
totalskala (45 frågor)1
huvudskala (20 frågor)1
internet2
upptagenhet1
kontrollförlust2
relationsstörning1
känslomässig störning2
a.

m
22,1
12,4
4,4
2,0
3,3
3,4
3,3

Efter

sd
5,01
2,51
1,67
0,75
0,86
0,78
1,22

m
20,3
11,1
4,2
1,5
3,0
3,4
2,6

sd
6,64
3,51
1,38
0,83
1,09
0,98
1,37

t

p

d

2,17
2,31
0,44
3,69
1,06
0,25
2,01

,041
,030
,665
,001
,299
,803
,057

0,31
0,54
0,29
0,63
0,03
0,00
0,54

Resultat för tre (24/27) respondenter saknas

b. Resultat för fyra (23/27) respondenter saknas
På subskalan upptagenhet rapporterar 11 respondenter (46 %) vid uppföljningen poäng över
gränsvärdet (≥ 2 poäng). På internetskalan, subskalorna kontrollförlust och känslomässig
störning har antalet respondenter som ligger över gränsvärde minskat något sedan första
intervjutillfället och är vid uppföljningen 87 procent.
5.1.6 Köpt sex respektive inte köpt sex
Skillnader i ingångsvärden mellan de som någonsin köpt sex (n=15) och de som inte gjort det
undersöktes. En signifikant skillnad identifierades mellan grupperna på en skala, totalskalan
för sexuellt missbruk (SAST) (m=24,3, sd=5,9 respektive m=19,9, sd=2,6, t= 2,367, p=,032).
De som någon gång köpt sex hade högre värden på skalan för sexuellt missbruk en skillnad
som inte kvarstod vid uppföljningen.
Skillnader i behandlingseffekter för de som någon gång köpt sex respektive de som hade ett
annat sexmissbruk jämfördes, tabell 6.12. För de som köpt sex var två förändringar
signifikanta, den totala psykiska symptombelastningen hade sjunkit och självkänslan blivit
bättre. För icke-sexköpare hade självkänslan blivit signifikant bättre och
alkoholkonsumtionen minskat signifikant.
Tabell 6.12. Någon gång köpt sex/inte köpt sex
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före

GSI
Rosenberg
AUDIT
DUDIT
SAST
totalskala
IRMA

köpt sex
inte köpt sex
köpt sex
inte köpt sex
köpt sex
inte köpt sex
köpt sex
inte köpt sex
köpt sex
inte köpt sex
köpt sex
inte köpt sex

efter

m

sd

m

sd

t

p

effekts
torlek

,94
1,05
18,00
16,31
4,14
5,45
2,57
,64
24,3
19,9
1,73
1,54

,44
,58
6,67
5,96
4,22
3,78
3,15
1,12
5,9
2,6
,75
,41

,57
,58
22,77
21,15
3,14
3,82
,29
,55
22,7
18,0
1,87
1,33

0,44
0,46
4,90
4,61
3,02
3,34
3,15
1,29
7,3
5,2
0,86
0,24

2,904
2,098
4,859
2,269
1,225
2,368
2,301
,265
2,034
1,296
,872
2,046

,012
,058
,000
,043
,267
,039
,061
,796
,067
,222
,399
,065

0,84
0,91
0,82
0,91
0,28
0,46
0,72
0,07
0,24
0,49
0,17
0,65

5.1.7 De tre olika enheterna
Skillnader i behandlingseffekter för de tre olika enheterna har jämförts. Det finns
begränsningar i jämförelsen utifrån att 19 (68 %) inte avslutat sin behandlingskontakt vid
uppföljningsintervjun och inte betraktas av behandlare eller av intervjupersoner
som ”färdigbehandlade”, samtidigt som det är en bedömning efter ett års terapi. De ”ickefärdigbehandlade” är ojämnt fördelade mellan enheterna. I Stockholm har åtta av nio (89 %)
som följs upp inte avslutat sin behandling, i Göteborg har sju av tio (70 %) som följs upp som
inte avslutat sin behandling och i Malmö har fyra av nio (44 %) som följs upp inte avslutat sin
behandling. Vid jämförelse mellan enheterna med resultatet av fyra självsvarsformulär kan
vissa skillnader konstateras. Symptombelastning ser olika ut vid baslinjemätning, med tyngre
belastning i Göteborg, därefter Malmö och mindre rapporterade symptom för klienter i
Stockholm, en icke-signifikant skillnad (F=1,898). Psykisk hälsa för respondenterna
förbättrades på alla enheter, med medelstor effekt i Malmö och stor effekt i Stockholm och
Göteborg, 6.13.
Självkänslan hos respondenterna varierade mellan enheterna vid baslinjemätning, med lägst
medelvärde i Göteborg och högst i Malmö, men ingen signifikant skillnad (F=,672).
Självkänslan hos respondenter förändrades vid alla enheter. Förändringen har medelstor effekt
i Stockholm och Malmö och stor i Göteborg.
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Tabell 6.13. Jämförelse mellan enheterna, psykisk hälsa (GSI) och självkänsla (Rosenberg)
SCL: GSI
före
Stockholm
Göteborg
Malmö

n= 8
n=10
n= 9

efter

m

sd

m

sd

t

p

effektsto
rlek

0,80
1,18
0,97

0,65
0,42
0,48

0,40
0,64
0,64

0,20
0,51
0,52

2,368
1,369
1,990

,042
,208
,087

0,93
1,15
0,66

17,7
15,2
18,9

8,12
6,37
4,34

22,4
21,8
21,8

4,83
4,87
5,07

1,919
4,468
1,316

,103
,002
,225

,73
1,17
,62

Rosenberg: självkänsla
Stockholm
Göteborg
Malmö

n= 7
n=10
n= 9

På formuläret Irma, som mäter i vilken utsträckning personen instämmer i våldtäktsmyter,
hade respondenterna högst ingångsvärden i Stockholm, men ingen signifikant skillnad
identifierades mellan enheterna (F=,130). I Stockholm hade respondenternas grad av
instämmande i myterna ökat vid uppföljning, medan resultatet sjunkit i Göteborg och Malmö.
I Malmö med stor effekt, tabell 6.14. Skillnaden i värden vid eftermätning var signifikant vid
jämförelse mellan Stockholm och Malmö (F=3,873, p=,036)
Tabell 6.14. Jämförelse mellan enheterna, våldtäktsmyter (IRMA) och Sexuell upptagenhet
IRMA: våldtäktsmyter
före
Stockholm n=7
Göteborg n=10
Malmö
n=9

efter

m

sd

m

sd

t

p

effektsto
rlek

1,80
1,53
1,65

0,83
0,63
0,42

2,18
1,49
1,34

0,98
0,55
0,25

1,386
,382
3,123

,215
,711
,014

-,41
,06
,91

3,00
2,06
2,59

9,80
12,90
9,89

4,15
2,88
3,26

,305
,599
,065

,33
,16
,80

SAST: sexuell upptagenhet
Stockholm n=5
Göteborg n=10
Malmö
n=9

11,00
13,30
12,22

1,177
0,545
2,135

SAST mäter sexuell upptagenhet. Det högsta medelvärdet vid baslinjemätningen hade
respondenter i Göteborg. Det skedde en icke-signifikant minskning vid samtliga enheter.
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5.2 Uppföljning – intervjusvar
Uppföljningen skedde i genomsnitt 10,1 månader (sd=3,6) efter baslinjeintervjun. Nio
(32,1%) hade avslutat sin behandlingskontakt vid uppföljningsintervjun och 19 (67,9%) hade
en pågående behandlingskontakt. Vid uppföljningsintervjun tillfrågades respondenterna om
hur de ser på den behandling de fått, omfattning och intensitet och vilka förändringar som
eventuellt skett i livet. Intervjun rörde samma områden som baselinjeintervjun (partner/familj,
barn, boende, vänner, arbete/studier, fritid, sexuellt missbruk och sexualitet) om eventuella
förändring på respektive område, hur mycket respektive tema varit föremål för samtal, om
samtalen påverkat förhållanden och en skattning av hur nöjd man var vid intervjutillfället med
respektive område.
5.2.1 Viktiga förändringar
Respondenterna tillfrågades om den viktigaste förändringen i deras liv sedan föregående
intervju. Många av respondenterna tog upp att relationen till partner hade förändrats. Några
beskrev förbättringar som skett, att man efter en kris börjat hitta tillbaka till varandra. Andra
hade separerat från sin partner. Flera respondenter tog upp att de blivit mer medvetna kring
sin problematik, fått mer kontroll och att de fått stöd genom samtalskontakten utan att bli
dömda. Några talade om att de blivit starkare, fått bättre självkänsla och mådde mindre
psykiskt dåligt.

5.2.2 Behandlingskontakten
Det viktigaste som hänt i behandlingskontakten var enligt respondenterna mötet med en
kunnig och intresserad behandlare som möjliggjort att respondenten kunde vara ärlig med
beteendet och öppen känslomässigt. Samtalskontakten hade hjälpt många av respondenterna
att förstå dynamiken i beteendet och att få bättre kontroll. Flera av respondenterna tog upp att
behandlaren varit ett stöd kring relationsproblem.
Respondenterna hade i genomsnitt gått i 25,6 samtal (sd=13,6, spridning 8-60). Majoriteten
(n=13, 50,0%) hade gått i samtal en gång i veckan, tolv (46,2%) 1-2 gånger per månad och en
person hade träffat behandlaren mer sällan än en gång per månad. Två respondenter hade gjort
ett avbrott under några månader i kontakten.
En tredjedel (34,6%) av respondenterna hade också gått i parsamtal (1-4 samtal) med sin
partner på enheten. För flera par var ytterligare parsamtal planerade. Två respondenter hade
en partner som erbjudits parsamtal men som avböjt.
5.2.3 Familj & barn
För 12 av respondenterna (46 %) hade förhållandet till en partner förändrats sedan
baslinjeintervjun. För tio (83 %) hade förhållandet upphört och respondenten var nu
ensamstående. Två (17 %) som tidigare var ensamstående hade vid uppföljningen ett
förhållande med partner. Av de åtta som levde kvar i en relation med partner beskrev flera att
förhållandet förändrats efter att man haft en kris och att man därefter hade fått det bättre
tillsammans.
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De teman som varit uppe i behandling som rör partner var skuld, lögner, att bli anklagad för
svek och gottgörelse. Samtalen hade också handlat om att förstå partnern och att bli mer aktiv
i förhållandet.
Respondenterna beskrev att samtalen har medverkat till att deras relation blivit förbättrad med
större ärlighet eller till avsluta en relation och gå vidare, tabell 6.15.
En person hade fått barn sedan baslinjeunderökningen så arton personer (69 %) har vid
uppföljningen 42 barn. Nio personer (50 %) uppgav förändringar i förhållande till sina barn
som att barnen efter separation inte längre bor på heltid med föräldern. Flera föräldrar beskrev
att relationen till barnen förändrats. Några uppgav att de ägnar mer tid åt sina barn och
upplever att relationen förbättrats.
De teman som rör barn som varit uppe i samtalen var känslan av att vara utanför i familjen,
konsekvenserna av att barn fått veta om sexmissbruket och hur man kan komma närmare sina
barn. Andra tema som varit uppe i samtalen rörde specifika problem kring ett barn.
Ett annat tema var vilka konsekvenser det kan ha för ett barn att ha en förälder med ett
sexmissbruk. Respondenterna tyckte att samtalen bidragit till att man förbättrat relationen till
sina barn, kommit varandra närmare och fått en mer regelbunden kontakt.
För majoriteten hade inget förändrats vad gäller boendet. För tolv personer (46 %) hade
förändringar skett som ofta rörde flyttning från hus eller till mindre lägenhet. Några av
respondenterna hade talat i samtalen om boendet och då om förändringar som var negativa
som provisoriska lösningar på boendet. Samtalen hade påverkat några av respondenterna
genom ett nytt förhållningssätt och nya perspektiv.
5.2.4 Vänner
För majoriteten (65 %) hade det vid uppföljningen skett förändringar vad gäller vänner.
Förändringarna rörde några olika teman, några hade berättat för vänner om sexmissbruk och
orsaken till konflikt/separation i förhållande till partner. Andra beskrev att de fått nya och fler
vänner. Några respondenter beskrev att de fördjupat sina relationer och att de var mer rädda
om dessa nu. Majoriteten hade talat om vänner i samtalen och att det hjälpt när det gällde att
vara ärlig och få en djupare kontakt, att respondenterna känt sig tryggare i vänskapsrelationer
och blivit bättre på att hitta det som var ”bra” relationer, tabell 6.15.
5.2.5 Arbete och studier
Samtliga respondenter arbetade (89 %) eller studerade (12 %) vid uppföljningen. Majoriteten
(54 %) uppgav att något förändrats på området arbete/studier, tabell 6.15. De flesta angav att
förändringen innebar nytt arbete, nya arbetsuppgifter, bättre trivsel på arbetsplatsen och att
bättre kunna hantera sin arbetssituation. De som studerade trivdes med den situationen.
Majoriteten (77 %) hade tagit upp frågor om arbete/studier i samtalen. Frågor kring relationer
med arbetskamrater, att hantera stress, behov av att förändra i arbetslivet hade varit uppe i
samtalen. Porrsurfande på arbetsplatsens datorer var en annan fråga som varit uppe i samtal.
Samtalen hade påverkat respondenterna i att våga utbilda sig, ställa krav på arbetsplatsen och
tro på sig själv.
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5.2.6 Fritid
Majoriteten svarade att fritiden hade förändrats. De flesta berättade att de blivit mer aktiva på
sin fritid men några berättar också om motsatsen. Flera hade talat i samtalen om att de fått tid,
när sexmissbruket avtagit, att göra annat. Samtalen hade påverkat hur de prioriterade ledig tid,
såg betydelsen av vardagliga intressen och bejakade sig själva, tabell 6.15. Några
respondenter tog upp stödet man fått för att satsa på positiva aktiviteter som musik och
träning.
5.2.7 Sex
Majoriteten (69 %) uppgav att något förändrats kring sexualitet sedan baslinjeintervjun. Några
respondenter svarade att de hade eller försökte skapa mer närhet till sin partner, pratade mer
om sex och hade mer sex med sin partner. Andra respondenter talade om att den ångestdrivna
sexualiteten upphört och att de kände mindre skuld kring sex.
Majoriteten (n=18, 69 %) tyckte vid uppföljningen att de hade för lite sex, 23 % (n=6) tyckte
de hade lagom mycket sex och 8 % (n=2) tyckte att de hade för mycket sex.
Tabell 6.15. Tema och upplevd tillfredsställelse i samtalsbehandlingen
na
hur ofta i samtalet
Tema

Familj och
partner
Barn
Boende
Vänner
Arbete och
studier

inte alls
n (%)

0
(0)
2
(12)
12
(46)
10
(39)
6
(23)

någon
gång
n (%)
7
(29)
10
(59)
10
(39)
12
(46)
12
(46)

samtalet påverkat

ofta
n (%)

sämre
n (%)

oförändr.
n (%)

bättre
n (%)

17
(71)
5
(29)
4
(15)
4
(15)
8
(31)

1
(4)
0
(0)
0
(0)
1
(5)
0
(0)

0
(0)
6
(35)
11

22
(96)
11
(65)
5
(31)
12
(60)
13
(59)

(69)
7
(35)
9
(41)

skattning
tillfredsställelse
före
efter
m
m
t
(sd)
(sd)

5,6
(2,6)

7,0
(1,8)

2,81**

8,1
(1,0)
7,8
(2,0)
6,0
(2,9)
6,3
(2,3)

8,0
(1,4)
7,3
(2,7)
6,5
(2,0)
7,2
(1,8)

,20
1,17
1,19
1,67

1
17
8
0
8
15
6,2
6,7
,97
(65)
(31)
(0)
(35)
(65)
(4)
(2,5) (2,1)
4
12
10
0
9
11
4,4
4,7
,58
Sexualitet
(15)
(46)
(39)
(0)
(45)
(55)
(2,7) (2,1)
a. antalet intervjupersoner som besvarat frågor kring ”hur ofta” ett visst tema varit uppe i samtal
varierade mellan 17-26 och 16-23 på frågan om samtalet påverkat.
Fritid

Majoriteten (85 %) hade talat om sexualitet i samtalen, tabell 6.15. Teman som nämndes är
bristande sexlust till partner, frustration över att ändra sexuellt beteende och sexuell intensitet.
Intervjupersonerna har påverkats av samtalen genom bättre medvetenhet, nya insikter/ärlighet
och bättre ”egensex”.
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5.2.8 Det sexuella missbruket
Respondenterna beskrev förändringar i det sexuella missbruket. Majoriteten (n=96 %) uppgav
att missbruket är mindre frekvent sedan de började gå i samtal bortsett från en person som
uppgav att det är oförändrat. Åtta personer har helt upphört med sitt beteende (fem med
sexmissbruk och tre som vid baslinje köpt sex). Fjorton personer, elva sexmissbrukare och tre
sexköpare hade förändrat sitt beteende (som mer kontrollerad porrsurf, köper inte sex men
använder internetporr). Tre personer hade köpt sex vid uppföljningen, men i mindre
omfattning än tidigare och sex personer hade alltså upphört med sexköp. Flera av
respondenterna som tidigare köpt sex beskrev samtidigt en oro för att hamna i risksituationer
som skulle kunna leda till återfall i sexköp. En person med sexmissbruk angav att han (en tid
efter avslutad behandling) är tillbaka i ett sexmissbruk av samma omfattning som innan
behandling tabell 6.16.
Tabell 6.16. Förändringar i sexuellt beteende
Före

n (%)

n (%)

Efter
minskat
sexmissbruk
(ej sexköp)
n (%)

9
(34)
17
(65)
26

3
(33)
1
(6)
4

3
(33)
11
(65)
14

Beteende vid baslinje

sexköp
annat sexmissbruk

fortsatt

helt slutat

3
(33)
5
(29)
8

n (%)

En tredjedel av respondenterna som fortfarande har ett pågående men minskat sexmissbruk
angav att de under den senaste månaden porrsurfat någon till några gånger per vecka,
sexchattat eller betalat för striptease. Övriga angav att det rört sig om någon till några gånger
under den senaste månaden. Respondenterna lämnade kommentarer som rörde rädsla för
återfall i att återigen köpa sex och att betrakta sexmissbruket som ett latent problembeteende
som de inte vill tillbaka till. Några som tidigare köpt sex talade också om att
behandlingssamtalen ”försvårat” sexköp genom att sexsäljaren inte var lika mycket ett objekt
längre utan en individ, en person. Någon tog också upp en ökad medvetenhet genom
behandling om kopplingen mellan alkohol och sitt sexmissbruk.
5.2.9 Att tala om sexmissbruket
Majoriteten hade ofta talat om sexmissbruket i samtalen på enheten, tabell 6.17.
Tabell 6.17. Tala om sexmissbruket
Talat om sexmissbruket
någon gång
ofta

n
2
24
26

%
8
92
100
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Samtliga (100 %) ansåg att samtalen varit till hjälp för att hålla fast vid beslut att förändra det
sexuella beteendet. Respondenternas kommentarer om hur samtalen hjälpt rörde att få hjälp
att hålla fast, ta kontroll, att det hjälpt att prata om det och att bli påmind. En respondent
använde en metafor kring riskfaktorer, att man kan sluta röka för att förebygga hjärtinfarkt
och att detta är en liknande process. En respondent talade om att det varit till hjälp tänka att
man har valmöjligheter. Relationen till behandlaren hade haft betydelse för att hålla fast vid
den plan som gjorts upp. En respondent talade om att samtalen haft effekt och beteendet
minskat, men ökat igen efter att behandlingskontakten avslutades.
Respondenterna tillfrågades vad de hade för strategier för att hantera lust att gå tillbaka till det
gamla sexuella missbruksbeteende. Respondenterna beskrev en rad strategier som de fått
tillgång till som att avleda, göra andra saker som att hålla på med musik, gå ut med hunden,
baka eller laga mat och att göra sambo/partner delaktig i tankarna. Respondenterna beskrev
också kognitiva strategier för att stanna upp och tänka efter innan, att ”snabbspola” till
känslan som kommer efteråt som man inte vill vara i och att undvika att utsätta sig för det
som kan trigga igång.
En femtedel (19 %) av respondenterna uppgav att det finns detaljer kring det sexuella
missbruket som man inte kunnat ta upp i samtalen på enheten. Det rörde beteenden som var
särskilt skamfyllda, vissa återfall, tendensen att bli förälskad eller något som partnern hindrat
en från att ta upp.
Majoriteten (92 %) av respondenterna uppgav att deras självbild påverkats av samtalen.
Respondenterna kommenterade att de tidigare haft en låg självkänsla, att de fått hjälp att lyfta
fram positiva kvaliteter och bli snällare mot sig själv. Majoriteten (53 %) berättade att någon
annan kommenterat att personen förändrats. Några uppgav att sambo/partner och barn märkt
förändringar som varit positiva, några har fått positiva kommentarer från arbetskamrater och
från vänner. Några respondenter uppgav att en före detta partner har märkt en förändring men
samtidigt blivit provocerad av att respondenten fått hjälp att må bättre.
Tio av respondenterna hade vid uppföljningen också haft en samtals/stödkontakt från annan
enhet/verksamhet. Tre hade tillsammans med partner gått i familjerådgivning eller parsamtal
utanför enheten, en i hade gått i individuella samtal hos psykolog och fem hade gått på möten
inom SLAA (Sex and Love Addicts Anynomous, Anonyma Sex och Kärleksberoende,
http://slaa.se).
Åtta hade avslutat sin behandling och 18 gick fortfarande i behandling vid uppföljningen
(26/28). En tredjedel av de som var kvar i behandling räknade med att gå i samtal ett halvår
eller mer. En tredjedel uppgav att de hade mindre än tio samtal kvar och resten hade ingen
uppgift om hur länge behandlingen kommer att pågå.
Respondenterna tillfrågades om de skulle ta förnyad kontakt med KAST om problemen
återkom i framtiden. Majoriteten (96 %) skulle göra det för att man hade förtroende för
verksamheten, förtroende för behandlaren och för att samtalen varit till hjälp.
Respondenterna beskrev att den viktigaste förändringen som skett sedan baslinjeintervjun var
acceptansen för sig själv, att man blivit mer säker, fått självkontroll och vågat handla. När det
gällde relationer talade vissa respondenterna om att relationen till partner och till barn har
förbättrats och andra såg uppbrott från en relation som en viktig förändring. Majoriteten
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(n=22, 88 %) skattade livssituationen som bättre, två (8 %) som oförändrad och en (4 %) som
sämre (25/26).
Respondenterna skattade i genomsnitt 8,4 (sd=1,0) på en skala 1-10 om hur stor betydelse
kontakten med enheten haft för förändringen. Respondenterna kommenterade att det varit hög
kvalitet på stödet, att relationer förbättrats genom hjälpen och att behandlare haft en stor
inverkan på respondentens situation.
Samtliga (100 %) skulle rekommendera någon med liknande problematik att vända sig till
KAST och några respondenter kommenterade att det redan skett.
Respondenterna tillfrågades hur de upplevt att delta i undersökningen. Majoriteten (96,2%)
tyckte att det har varit helt ok till positivt att medverka. Några kommenterade att det varit ett
sätt att själv reflektera över förändringar som skett med hjälp av behandlingen.
5.2.10 Behandlingstillfredställelse
Respondenterna besvarade sex frågor om hur nöjda de var med behandlingen, enheten och
förtroendet för behandlaren (TSS-2).
Respondenterna svarade på fem frågor på en skala 0-3 där svarsalternativen motsvarar 3=ja, i
mycket hög grad, 2=ja, i ganska hög grad, 1=ja, i viss mån 0=nej, tabell 6.18.
En sjätte fråga rör vilken uppfattning man har om enheten i allmänhet. Svarsalternativen är: 1=mycket negativ, 0=negativ, 1=neutral, 2=positiv och 3=mycket positiv.
Respondenterna besvarade också frågan vilken uppfattning man har om enheten i allmänhet.
Fyra (15 %) svarar positiv och 23 (85 %) svarar mycket positiv. Totalsumman för de sex
frågorna är 18. Gruppens medelvärde var 17,5 (sd=,80).
Tabell 6.18. TSS-2

1

Tycker du att du blev väl bemött på enheten?

2

Tycker du att samtalens uppläggning och
innehåll passade dig bra?
Tycker du att dina behandlare kunnat lyssna på
och förstå det du tog upp i samtalen?
Hade du förtroende för dina behandlare på
enheten?
Tycker du att du och dina behandlare på
enheten varit överens om målen för din
behandling?

3
4
5

a.
b.

ja i viss
måna

i ganska hög
grada

nb (%)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)

nb (%)
0
(0)
4
(15)
0
(0)
0
(0)

2
(7)

Svarsalternativet nej fanns även men angavs inte av någon respondent
Resultat för en respondent saknas (27/28)
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2
(7)

i mycket
hög
grada
nb (%)
27
(100)
23
(79)
27
(100)
27
(100)
23
(85)

Respondenterna lämnade också kommentarer till fråga, 1, 2, 4 och 6.
Fråga 1, som rör bemötande.
Ingen värdering, det underlättade för mig att vara öppen och smärtsamt ärlig, att
kunna göra sig av med lögnerna.
Känner inte att de dömer mig, känner mig väldigt bekväm när jag är där.
Trodde det skulle bli jobbigt med en kvinnlig behandlare men det svängde till en
fördel vid första mötet. Professionellt bemötande.
Kring fråga 2 som rör samtalens upplägg och innehåll.
Tiden är begränsad och det hjälper till för att hålla fokus. Eget ansvar att
använda tid till det som är viktigt. Bra att behandlaren är noga med tiden så jag
tvingas ta ansvar.
Innehållet kan variera beroende på vad som känns aktuellt för mig. Jag kan ta
upp allt.
Saknar diskussion om varför min sexualitet är som den är, varifrån kommer
värderingar och behov? Grunden för att förstå hur allt hänger ihop.
I anslutning till fråga 4, förtroende för behandlarna finns kommentarerna.
Hon går inte med i ”tycka-synd-om”. Reflekterar och utmanar och hjälper mig att
vara ärlig.
Ger inga ”goda råd”, jag får jobba fram mina svar och lösningar.
I anslutning till fråga 6 kommenterar respondenterna:
Det har för mig varit obeskrivligt positivt att det har funnits ett långt perspektiv.
Jag har kunnat "bränna" tider men ändå komma tillbaka, utan värderande
kommentarer. Det har möjliggjort en enorm förändring då jag nu har kontroll
över mitt liv och mina beslut.
Ibland är det jätteskönt att bara få prata av sig. Några gånger mår jag ganska ok
när jag kommer dit och andra gånger jättedåligt. Jag vet att jag alltid är
välkommen.
Jag är mer närvarande med mina barn och har inte längre självmordstankar. Jag
tror jag kan fixa till mitt liv!
Bra att enheten finns, skönt att få den hjälp den erbjuder.
Lokalerna är väl inte de trevligaste man kan tänka sig, framför allt ingången och
trappan upp känns ganska sunkig. Känns som om man är på väg in på en
porrklubb nästan… mer pengar till liknande projekt i hela landet.

5.2.11 Upplevelse av behandlingskontakten
Respondenterna besvarar också ett formulär med tretton frågor om hur man upplevt
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behandlingskontakten, hur man hade klarat sig utan behandlingskontakten och hur
respondenten med egna ord beskriver vad som varit det viktigaste med samtalen.
Tolv påståenden ingår i formuläret och besvaras på en skala 1 till 5 instämmer inte alls till
instämmer helt (totalt 11-60 poäng). Medelvärde och standardavvikelse på respektive svar
redovisas i tabell 6.19.
Respondenternas medelvärde på skalan är 52,1 (sd=3,56) med en variation på 44-60. Då 60 är
högsta möjliga värde vittnar respondenternas genomsnittliga totalvärde om ett mycket högt
betyg för verksamheterna. De enskilda frågeställningar som intervjupersoner värderar högst
m=4,9, är att kunna ta upp känsliga frågor i samtalen, att gå i samtal på den speciella enheten,
att bli respekterad av behandlaren och att samtalen var viktiga för intervjupersonen.
Tabell 6.19. Upplevelse av behandlingskontakten.
n=27a
Jag kunde ta upp känsliga frågor i samtalen.
Jag är nöjd med att ha gått i samtal på just den här enheten.
Jag kände att behandlaren respekterade mig.
Samtalen var mycket viktiga för mig
Behandlaren hade kunskap om min speciella problematik.
Samtalen har hjälpt mig att se på mig själv på ett annat sätt.
Det var viktigt för mig att komma till en specialenhet.
Behandlaren utstrålade optimism.
Samtalen har hjälpt mig att prova nya sätt att bete mig på.
Behandlaren har gett mig information om mitt
problemområde.
Behandlaren har hjälpt mig att förstå hur mina problem kan
minska eller försvinna.
Jag använder ganska mycket tid mellan samtalen till att öva
mig på förändring.

m
4,9
4,9
4,9
4,9
4,8
4,8
4,7
4,7
4,6

sd
,27
,46
,27
,32
,48
,48
,53
,56
,80

4,6

,69

4,5

,58

3,9

,92

a. svar från en intervjuperson saknas (27/28)

Respondenterna skriver omfattande kommentarer på frågan Hur skulle du med egna ord
beskriva det som var viktigast för dig med samtalen på enheten? Svaren från respondenterna
(27/27) har tematiserats och korta citat används i texten.
Att kunna tala om sexmissbruket ärligt utan att bli dömd är ett centralt tema för många av
respondenterna som exempelvis uttrycker sin upplevelse
Att få bekräftelse och förståelse men inte fördömande.
Att få ventilera och veta att man inte är ensam om sina problem.
Att kunna tala helt öppet om problem utan att mötas av kritik.
Att inte värderas-det hjälpte mig att vara öppen och ärlig mot mig själv.
Behandlarens erfarenhet och metoder påverkar den hjälp man får
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Att stöta mina tankar med några som är kunniga inom området /…/ några som
lyssnar, förstår.
Hennes förmåga att skapa en tillit och förtroende.
Ta upp underliggande mekanismer i ljuset, få förslag på kognitiva strategier för
att bryta invanda mönster.
Få "vägledning" för att lösa problemen.
Jag daltades inte med, fick ta eget ansvar för min utveckling.
Jag fick komma på mina egna lösningar, blev just mina.
Att få hjälp till självhjälp - att återfå en förlorad självkänsla och självrespekt.
Samtalen har bidragit till bryta isolering
Det har gjort mig mindre isolerad
Att få veta att man inte är ensam om sina problem

5.2.12 Upplevelse av att delta i utvärderingen
Respondenterna besvarade avslutningsvis frågor om hur de upplevt att delta i undersökningen
genom att svara på en femgradig Likertskala (1-5), instämmer inte alls – instämmer helt.
Upplevelsen att besvara intervjufrågor och frågeformulär Vidare om man fått ut något positiv
i att medverka och om man skulle göra om det om man visste vad det innebar, tabell 6.20.
Tabell 6.20. Upplevelse att delta i utvärderingen

1
instämme
r inte alls
n (%)

2

3

4

n (%)

n (%)

n (%)

5
instämme
r helt
n (%)

Frågorna i intervjun var obehagliga
för miga
Frågorna i frågeformulären var
obehagliga för migb

15
(58)
16
(59)

6
(23)
8
(30)

1
(4)
1
(4)

4
(15)
2
(7)

0
(0)
0
(0)

Jag fick ut något positivt av att
delta i den här undersökningenb

1
(4)

5
(19)

0
(0)

13
(48)

8
(30)

Hade jag vetat i förväg hur det
skulle bli att vara med i
undersökningen, hade jag ändå valt
att deltab

3
(11)

0
(0)

2
(7)

4
(15)

18
(67)

a.
b.

Resultat för en (27/28) respondent saknas
Resultat för två (26/28) respondenter saknas

Om svar på fråga 1 och 2, svarsalternativ 1-2 adderas och kategoriseras som att man inte
instämmer, tycker majoriteten inte att intervjufrågorna (81 %) eller frågorna i frågeformulär
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(89 %) varit obehagliga. Om svar på fråga 3 och 4, svarsalternativ 4-5 adderas och
kategoriseras som att man instämmer, svarar majoriteten (78 %) att de fick ut något positivt
av att delta i undersökningen och (82 %) att de hade valt att delta igen i undersökningen.
Respondenterna (25/28) besvarade också frågan: Tycker du att frågorna i intervjun och i
frågeformulären har täckt det viktigaste i din kontakt med enheten? Majoriteten (n=23, 93 %)
Svarade ja. Respondenterna lämnar också kommenterar till formulär/intervju. Enstaka
respondenter saknar frågor i intervju/formulär som rör bakgrundsvariabler som kan förklara
det sexuella missbruket, hur anhöriga blivit påverkade, om bemötande och frågor om
personliga mål.
Under övriga kommentarer lyfts några andra frågor om utvärderingen. Ett par respondenter
påtalar att formuläret om sexuellt missbruk är otydligt vad gäller nutid/förfluten tid. Några
respondenter uttryckte positiva upplevelser av deltagande som att undersökningen varit till
hjälp för att summera utveckling under det senaste året. En respondent upplevde att vissa
frågor var obehagliga att besvara för att de aktiverar känslor av skam över sexmissbruket, men
att medverkan varit viktig för att beskriva att behandlingen haft så stor betydelse. En
respondent beskrev sin tacksamhet över att enheten hjälpt respondenten att nå målet att
minska det sexuella missbruket vad gäller internet och sexköp. Avslutningsvis skriver en
respondent att personerna med ett tvångsmässigt sexuellt beteende borde få en egen enhet, att
det inte hör ihop med de som köpt sex vidare att benämningen på enheten (KAST) kan hindra
vissa från att söka sig dit.
5.3 Sammanfattning
Föreliggande behandlingsstudie har haft en pre-post design där tjugo-åtta (97 %) av
respondenterna medverkat vid uppföljningen. Respondenterna var vid uppföljningen 41,3 år
gamla (sd = 11,4). Uppföljningen sker i genomsnitt 10,1 månader (sd=3,6) efter
baslinjeintervjun. Respondenterna har i genomsnitt gått i 25,6 samtal (sd=13,6), majoriteten
en gång i veckan. En tredjedel har vid uppföljningen avslutat sin behandlingskontakt. En
tredjedel av de som är kvar i behandling räknar med att gå i samtal ytterligare ett halvår.
Majoriteten rapporterar förändringar i sitt sexmissbruk. En tredjedel har helt upphört med
beteendet och två tredjedelar har ett mindre frekvent beteende. Majoriteten har talat ofta om
sexmissbruket i behandlingssamtalen och fått strategier för att förhindra återfall i missbruket.
Respondenterna använder signifikant mindre alkohol vid uppföljningen, rapporterar bättre
självkänsla och bättre psykisk hälsa på sex delskalor och totalskala. Det sexuella missbruket
har avtagit enligt två av sex skalor i självsvarsformulär. Respondenterna utvärderar
behandlingskontakten mycket positivt vad gäller bemötande, att bli lyssnad på och förstådd
och förtroende för behandlaren. Vidare har respondenterna särskilt uttryckt värdet av
specialenheten, att kunna ta upp känsliga frågor och känslan av att vara respekterad.
Slutligen har majoriteten uttryckt att medverkan i utvärderingen inte lett till obehag kring
intervjufrågor eller formulär och att det upplevt det som positivt att delta. Skillnaderna i föroch eftermätningarna vid de olika enheterna minskar vilket i huvudsak förklaras av
minskningen i gruppstorlekar.

42

5.4 Diskussion
De personer som söker sig till behandling vid KAST verksamheterna karaktäriseras mer av ett
sexuellt missbruk än av att man köpt sex. I undersökningen framgår att vissa intervjupersoner
tidigare köpt sex men har kvar ett sexuell missbruksbeteende som de behöver hjälp med. Som
man inom epidemiologisk och klinisk forskning konstaterat (Kafka, 2010) kan sexmissbruk
röra sig om olika handlingar i ett kontinuum. Om man ansluter sig till det synsättet är det
logiskt att man i verksamheten möter individer i verksamheterna i olika stadier av en sexuell
beroendeproblematik. Detta är inte återspeglat i de policydokument som rör verksamheterna
som beskriver att verksamheterna är inriktade på köpare av sexuella tjänster. Vid jämförelse
av självsvarsformulär mellan de som köpt sex respektive inte köpt sex identifierades en
signifikant skillnad vid baslinje med avseende på högre poäng för sexuellt missbruk hos
sexköpare. Resultatet tyder på att flera olika sexuella missbruksbeteenden utöver att köpa sex
är aktuellt för den gruppen. Det tyder vidare på att det finns stöd för att erbjuda liknande
interventioner till den som har ett sexuellt missbruk men också köpt sex.
Klienternas sociala bakgrund skiljer sig inte nämnvärt från andras i samhället och det kan
nämnas att samtliga var i arbete eller studier vid bägge undersökningstillfällena.
Den begränsade internationella forskning som finns på området bekräftar fynden i denna
studie där vi ser höga nivåer av sexuellt missbruk men inga signifikant avvikande värden vad
gäller attityder till sexuellt våld, som accepterande av våldtäktsmyter. Begränsat antal
effektstudier av behandling har genomförts, ingen randomiserad studie har hittills presenterats
internationellt. Behandlingsprogram med små undersökningsgrupper som har rapporterat
vissa positiva fynd har baserats på upplevelseterapi i kombination med kognitiv
beteendeterapi (Klontz et al., 2005) och ett psykoedukativt onlineprogram med
psykoterapeutiska behandlingskomponenter (Hardy et al., 2010).
Resultaten av studien talar för att klienterna vid KAST mottagningarna i Sverige dragit nytta
av behandlingen på flera olika sätt med fr.a. ett minskat sexmissbruk och en förbättrad
psykisk hälsa. Förbättringen beträffande den psykiska hälsan är notabel med en medelstor till
stor effect size. Det som kanske är mest framträdande är den positiva bild som klienterna
beskriver av den hjälp och det stöd det inneburit att ha gått i samtalsbehandling.
Vid tolkningen av de resultaten måste man vara försiktig med att dra för stora växlar på
studien dels till följd av studiens design, en för- och eftermätning och inte en randomiserad
kontrollerad studie, dels den relativt lilla undersökningsgruppen som varit möjlig att studera
under ett års tid vid KAST enheterna. Gruppen respondenter har varit motiverad att ta emot
hjälp och kan ha varit i en egen process av förändring. Man kan inte heller göra någon säker
analys av jämförelsen mellan mottagningarna. Detta beror dels p.g.a. det låga antalet klienter i
respektive enhet vilket riskerar att dölja egentliga skillnader på grund av för liten statistisk
power (Typ 2 fel). En annan faktor av betydelse är att även om KAST enheterna har olika
teoretiska utgångspunkter för sitt behandlingsarbete har det inte varit möjligt att på ett
entydigt sätt beskriva deras behandlingsmodeller då även andra stödjande eller terapeutiska
insatser varit aktuella i vissa fall. Än mindre har det varit möjligt att följa om terapeuterna
varit trogna sin modell.
Det som är gemensamt för enheterna är att man tydligt kommunicerar sitt specialområde
kring sexköp och sexmissbruk. Det har för vissa respondenter varit avgörande när man tagit
kontakt med verksamheterna och påbörjat en samtalskontakt.
Personer med ett sexmissbruk har begränsat med andra specialiserade vårdgivare att vända sig
till. Exempel på andra verksamheter är Dysberoendekliniken en privat vårdgivare
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(http://www.dysberoendekliniken.se) som behandlar människor med sexmissbruk eller
sexuellt dysberoende. Behandlingsformen är gruppterapi som varvas med enskilda samtal och
parsamtal och/eller familjesamtal och bygger på tolvstegsprogrammet. På Karolinska
Institutet, Centrum för Andrologi och Sexualmedicin (CASM) prövar man en
behandlingsmodell med kognitiv beteendeterapi i grupp för personer med Hypersexuell
störning. Man planerar att utvärdera effekter av behandlingen genom att jämföra med
randomiserad kontrollgrupp (projekt Mozart,
http://ksdialog.ks.se/Forskning/Forsokspersoner/CASM/).
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6. ANHÖRIGKURS KAST MALMÖ
6.1 Bakgrund
Stöd till anhöriga till KAST-klienter erbjuds inom de tre enheterna i form av parsamtal och
genom enstaka stödjande/rådgivande samtal med anhörig. Utvärdering av stöd till anhöriga
till klienter inom KAST-verksamheterna ingick inte i uppdraget. En strukturerad kurs som
erbjuds anhöriga vid en av enheterna bedömdes dock så intressant att den genom en
pilotstudie utvärderats som en del av uppdraget.
6.2 Tidigare forskning
I tidigare forskning har konsekvenser för den som levt i en relation med en person med ett
sexuellt missbruk undersökts. I en klinisk grupp bestående av 94 personer (91 kvinnor och tre
män) undersöktes upplevelser av en partners sexmissbruk (Schneider 2000). Samtliga
respondenter hade/hade tidigare haft en partner med omfattande sexmissbruk kopplat till
internet och en tredjedel hade även ett sexmissbruk utanför internet. En femtedel hade
separerat från sin partner och angav sexmissbruket som huvudskäl. Majoriteten beskrev att
partnerns sexmissbruk lett till förödelse, misstroende, känslor av att vara förrådd och sårad,
förlust av självkänsla, misstänksamhet och ilska. Effekter i den sexuella relationen, som att bli
jämförd med personer i porrbilder eller att partnern ville ha sex inspirerad av internetporr
rapporterades. Individer i undersökningsgruppen som upplevt partnerns sexuella missbruk via
internet såväl som sexmissbruk utanför internet beskrev konsekvenserna som lika negativa.
Sjuttiotvå av respondenterna hade barn och beskrev att missbruket också fick effekter för
barnen på så sätt att barnen upplevt konflikter mellan föräldrarna p.g.a. sexmissbruket, att
barnen p.g.a. partnerns sexuella upptagenhet förlorat tid tillsammans med sin förälder, att
barnen sett porr och blivit negativt påverkade av det och att i vissa fall missbruket lett till
föräldrarnas separation. Schneider beskriver att respondenterna rapporterade olika
förhållningssätt till partnerns sexmissbruk som förnekande, chock, isolering samt egna försök
till problemlösning.
Zitzman och Butler (2009) intervjuade kvinnor (n=14) som levde med en partner med ett
sexmissbruk och rapporterade vilka konsekvenser det hade för parrelationen. Deras
huvudfynd rör sammanbrott i parrelationen i förhållande till de förväntningar man haft på
äktenskapet, distans eller avbrott i kontakt, en allmän känsla av att ha blivit skadad och osäker
och därefter en otrygg relation. De beskriver skadan i relationen som en potentiellt traumatisk
upplevelse. Steffen och Rennie (2006) fann i en studie av 63 kvinnor som levde med/hade levt
med en person med sexmissbruk att avslöjandet av det sexuella missbruket upplevdes för
majoriteten som en traumatisk händelse. Deras resultat visade också att tidigare traumatiska
erfarenheter hos kvinnorna, antal år i relationen var de faktorer som hade starkast samband
med de mest omfattande traumasymptomen i undersökningsgruppen.
Behovet av att inkludera partner och barn i interventioner och stöd framhålls av Heaton
Matheny (1998). Författaren beskriver en modell för att involvera familjen i en process av
återhämtning och för att förebygga upptrappning av symptom till följd av sexmissbruket.
I en intervjustudie med barn 14 år och äldre (n=89) som har en förälder i behandling för sitt
sexmissbruk (Black, Dillon & Carnes, 2003) tillfrågades barnen om sin upplevelse av att få
information om förälderns sexmissbruk. Sextio av barnen svarade att de förstått att föräldern
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hade ett sexmissbruk innan de fick informationen från vuxna. Barnen uppskattade att någon
talade med dem om problemet men några sa att de samtidigt ogillade avslöjandet. De hade
önskat att deras egna funderingar eller misstankar om sin förälder var felaktiga. De
intervjuade barnen beskrev att de i samband med avslöjandet kände ilska mot föräldern, ilska
för att det är pinsamt men framför allt ilska för att hela deras liv vänds upp och ner.
Författarna anger utifrån sina resultat fyra skäl att berätta för barn: 1. att bekräfta vad barn
redan vet, 2. att eftertänksamt förklara för barn innan de får veta på annat sätt, 3. att bryta
cykeln av missbruk över generationer, 4. för barnets säkerhet, om det finns någon risk att bli
exponerad för sexuella beteenden av sexmissbrukande förälder.
6.3 Anhörigkurs
Som en del av verksamheten inom KAST i Malmö har man sedan 2009 anordnat en kurs för
anhöriga till personer med ett sexuellt missbruk (kan vara köp av sexuella tjänster, beroende
av internetporr eller sexmissbruk i relationer).
Kursen är upplagd med sex tematiserade sammankomster. Information om kursen har funnits
på enhetens hemsida, har spridits genom annonser och media. Personer som haft intresse av
att gå kursen levde/hade levt med någon som har/har haft ett sexuellt missbruksbeteende eller
var på annat sätt anhörig till en sådan person. Fyra kurser har genomförts sedan 2009.
Kursen bygger på ett i förväg strukturerat program (Malmö Stad, 2010). Personal vid KAST
har hållit i kursen och inbjudna föreläsare har medverkat. Följande teman har ingått i kursen:
introduktion, sex och sexualitet, den personliga förändringsplanen, att vara beroende och att
vara medberoende.
6.4 Metod
Blivande kursdeltagare (under 2010 och första halvåret 2011) tillfrågades innan kursstart av
kursledarna om deltagande i utvärderingen och erhöll skriftlig information. De blivande
kursdeltagare som samtyckte till medverkan träffade förste rapportförfattaren (C.K.) vid två
tillfällen, veckan innan kursen startade och direkt i anslutning till att kursen avslutades.
Intervjupersonen fick innan intervjun genomfördes skriftlig samt muntlig information och
undertecknade samtycke till att delta i undersökningen. Personen intervjuades därefter och
besvarade fyra självsvarsformulär vid baslinjeundersökningen. Vid uppföljningen
intervjuades personen åter och besvarade sex självsvarsformulär.
Kursdeltagarna intervjuades med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide, med följande
tema: hur man fick information om kursen, hur skapades kontakt, anledning till att man hade
intresse av att gå kursen, hur partnerns sexmissbruk påverkar intervjupersonen och eventuellt
barn och förväntningar på vad kursen kan innebära.
Vid uppföljningen intervjuades personen igen med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide,
med följande tema: hur man upplevt kursen, vilka kurstema som varit mest värdefulla, vad
som varit det viktigaste med kursen, om kursen bidragit till förändringar för intervjupersonen
och indirekta förändringar av partnern. Avslutningsvis om kursen varit till hjälp för
intervjupersonen.
Intervjupersonen erhöll ett presentkort värt 500 kronor efter varje intervju som kompensation
för nedlagd tid.
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6.5 Undersökningsgrupp
Vid tre kurstillfällen har blivande kursdeltagare (n=20) tillfrågats om deltagande och sju
personer accepterat att delta i utvärderingen. Sex fullföljde anhörigkursen och deras svar från
intervju och självsvarsformulär redovisas. Det stora bortfallet kan sannolikt bero på att det är
en sårbar grupp som vid tidpunkten när man blir tillfrågad om att medverka i utvärderingen
endast hade talat med ett fåtal om den problematik man indirekt levde med.
De som medverkat har deltagit i den andra eller fjärde anhörigkursen som enheten har
arrangerat. Samtliga hade vid kursstart ett förhållande med en partner med ett sexuellt
missbruk. Intervjupersonerna benämns kursdeltagare eller intervjupersoner i texten. Personen
som har ett sexuellt missbruk benämns partner eller man.
6.6 Frågeformulär
Frågeformulär är beskrivna under metod 3.6 i denna rapport. Information om vilka formulär
som användes för utvärderingen anges nedan och reliabiliteten för instrumenten för denna
undersökningsgrupp
6.6.1 Bruk av alkohol
AUDIT. Reliabiliteten för instrumentet i denna undersökning var god Cronbach’s =.74.
6.6.2 Bruk av droger
DUDIT. (Drug Use Disorders Identification Test). Reliabiliteten går inte att beräkna pga. att
det inte förekommer någon varians i undersökningsgruppens resultat.
6.6.3 Självkänsla
Rosenberg Self Esteem Scale (Rosenberg, 1989). Reliabiliteten för undersökningsgruppen var
Cronbach’s =.66.
6.6.4 Psykisk hälsa
SCL 90 som identifierar psykisk hälsa under senaste veckan. Reliabiliteten för
instrumentet i denna undersökning var god, Cronbach’s =.86.
6.6.5 Tillfredsställelse med bemötande och upplägg av kurs
TSS-2 (Treatment Satisfaction Scale-2). Formuläret har här modifierats och fyra frågor som
rör bemötande, samtalens uppläggning/innehåll, att bli lyssnad på och förstådd och förtroende
för kursledarna används. Frågorna besvaras med ett av fyra svarsalternativ 3=ja, i mycket hög
grad, 2=ja, i ganska hög grad, 1=ja, i viss mån 0=nej. Vid varje fråga finns också utrymme för
kommentarer. Reliabiliteten för instrumentet i denna undersökning var god, Cronbach’s
=,86.
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Ett formulär med fyra frågor rör intervjupersonernas upplevelse av att medverka i
undersökningen Ditt deltagande i studien användes. Reliabiliteten för skalan i denna
undersökning var god, Cronbach’s =,71.
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7. RESULTAT
7.1 Intervju före kursen
7.1.1 Intervjupersonerna
Intervjupersonerna var alla kvinnor i genomsnitt 40.3 år gamla (sd=10.6). Fem
intervjupersoner var gifta med en person med ett sexuellt missbruk och en person hade ett
särboförhållande. Intervjupersonerna hade haft ett förhållande med partnern i genomsnitt i
10,8 år (sd=6,2). Fem hade barn (gemensamma eller intervjupersonens/partnerns barn från
tidigare förhållande), i genomsnitt 3,2 barn (sd=1,6, spridning 2-6). Tio barn var under 18 år
(m=8,9, sd=5,3) och sex var 18 år eller äldre.
7.1.2 Information om kursen
Fyra hade fått kontakt med enheten och information om anhörigkursen genom att partnern
gick i samtal eller hade haft kontakt med KAST. Två av kursdeltagarna fick information om
anhörigkursen via media.
7.1.3 Det sexuella missbruket
Intervjupersonerna uppgav i intervjun att partnerns sexuella missbruk kunde vara ett missbruk
på internet, sexchat, sexuellt missbruk i relationer eller sexköp. Fyra hade en partner med mer
än en form av sexmissbruk. Fem av sex intervjupersoner hade fantasier eller farhågor om att
partnern kunde ha ytterligare sexuellt avvikande beteenden, utöver det man redan kände till.
Samtidigt kommenterade någon att det inte behövs något ytterligare, att det redan var så illa
det kunde bli. Andra sa att de hade/hade haft fantasier att partnern köpt sex när han varit borta
på resa eller att han träffat någon annan för att ha sex.
Majoriteten av männen hade haft ett sexmissbruk i mer än 10 år, i något fall hade beteendet
funnits sedan i tonåren. Intervjupersonerna hade på olika sätt fått information om
sexmissbruket. En person hade känt till sexmissbruket sedan hon träffade mannen, andra har
fått information genom att det på olika sätt avslöjats t ex genom mejl, genom att
intervjupersonen sett partnern porrsurfa eller genom att intervjupersonen hittat meddelande på
mobiltelefon.
7.1.4 Behandling av det sexuella missbruket
Samtliga män gick vid intervjutillfället i behandling eller hade tidigare gått i behandling för
sexmissbruket. Behandlingen hade varit på KAST, familjerådgivning, dysberoendekliniken
eller hos sexolog. För någon var mer än ett alternativ aktuellt. Samtliga män tyckte enligt
intervjupersonerna att det var positivt att gå i behandling.
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7.1.5 Konsekvenser till följd av sexmissbruket
Intervjupersonerna uppgav att relationen hade blivit mycket påverkad till följd av partnerns
sexmissbruk. De beskrev hur de påverkats av lögner, hade känslor av att vara utnyttjad, dåligt
respekterad och känslor av tvivel. Självkänslan var påverkad, flera beskrev känslor av att vara
ratad, att inte duga och inte vara åtråvärd. Genomgående beskrev intervjupersonerna att
tilliten hade skadats.
Intervjupersonerna önskade att relationen skulle förändras genom att tilliten skulle byggas
upp och förtroendet och närheten återskapas. Några intervjupersoner uttryckte en förhoppning
att partnern skulle inse att det handlade om ett missbruk.
7.1.6 Konsekvenser för barnen
Barnen hade fått uppleva bråk och konflikter som haft sitt ursprung i sexmissbruket. Partnern
hade blivit irriterad på barnen om han blivit störd i ”sitt hemliga rum”. Några vuxna barn var
fullt informerade om förälderns sexmissbruk och det hade lett till känslor av svek i
förhållande till pappan och att man tagit avstånd. Några intervjupersoner tog upp att det var
tur att barnen inte har upptäckt sexmissbruket, att de hittills inte sett något som de inte borde
se.
Några av intervjupersonerna ansåg att partnern behövde förändras i förhållande till barnen, ta
mer ansvar, vara mer närvarande och kontrollera sin ilska. Någon intervjuperson uppgav att
relationen till barnen var bra och inte behövde förändras.
7.1.7 Vänner
Fem av sex intervjupersoner uppgav att partnerns sexmissbruk hade påverkat hur de hade det
med vänner. Någon sade att de som par mer och mer dragit sig undan och inte träffade vänner
längre. En beskrev att vänner som fått veta om sexmissbruket dragit sig undan och inte längre
vill träffa mannen. En intervjuperson upplevde att livet kretsade kring beroende/medberoende
och att hon varit helt upptagen av att kontrollera partnerns sexmissbruk och inte haft tid till
sociala kontakter. De intervjupersoner som hade kunnat berätta för någon vän/väninna hade
upplevt det som en stor lättnad.
7.1.8 Sexualitet
Alla intervjupersonerna svarade att sexmissbruket påverkat deras sexuella relation med
partnern. Någon uppgav att det sedan avslöjandet inte fanns någon fysisk kontakt mellan
intervjuperson och partnern och alla uppgav att det har påverkat den sexuella lusten.
7.1.9 Förväntningar på kursen
Intervjupersonerna hoppades att kursen skulle bidra till att de bättre skulle förstå hur
sexmissbruket fungerar, känna igen mönster och beteende. De såg vidare fram emot att träffa
andra och få uppleva någon sorts igenkännande. Alla intervjupersonerna hade positiva
förväntningar på att kursen skulle kunna leda till förändringar. De uttryckte en förhoppning
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om att förstå sig själv bättre, ta hand om sig själv bättre, få hjälp att hantera skammen, hjälp
att inte ta så mycket ansvar och bygga upp mer självkänsla.
Samtliga hoppades också att kursen indirekt skulle kunna leda till förändringar av partnern, att
de skulle kunna prata på ett annorlunda sätt och få lättare att sätta gränser i förhållande till sin
partner. Intervjupersoner hoppades att mer insikt eller förståelse skulle kunna gynna
relationen. En intervjuperson uppgav att partnern hoppades på att hon skulle förändras och bli
mer förstående.
Intervjupersonerna skattade i genomsnitt 7,6 (sd=2,10) på en skala 1-10 om vad man trodde
om möjligheten att genom kursen få hjälp.
7.2 Intervju efter kursen
Två deltagare hade deltagit på kursen vid alla tillfällen och fyra vid alla tillfällen utom ett. Det
viktigaste med kursen hade varit att träffa personer som hade det likadant, att inte längre
känna sig så ensam i sin situation, att uppleva gemenskap och att se att andra deltagare var
helt vanliga och intelligenta personer. Inför första träffen kände flera intervjupersoner att det
var spänt, nervöst men att det blev bra när man hade träffats första gången. Det positiva med
gruppen var att kunna dela alla känslor och att känna igen sig.
Intervjupersonerna tillfrågades om vilket som var det viktigaste temat under kursen. Tre
intervjupersoner nämner tema att förstå mer om det sexuella missbruket, förändringsplanen
och om medberoende.
7.2.1 Har kursen påverkat
Intervjupersonerna tyckte att kursen har bidragit till förändring på olika sätt. Att kursen
hjälpte intervjupersoner att se behov av att gå i fortsatta individuella samtal. Några tog upp att
de fått hjälp att tänka annorlunda och att de ser sig själva som viktigare personer nu. Konkret
hade intervjupersonerna förändrats i att acceptera sin rätt att ta för sig av livet, fått en
förändrad självbild, blivit mer harmoniska och fått hjälp att hålla mer distans till partnerns
problem och sluta kontrollera.
Intervjupersonerna trodde i några fall att partnern indirekt hade påverkats till följd av kursen.
De beskrev blandade erfarenheter av känslor kring kursen hos partnern. Några män hade
upplevt ett obehag (att man pratade med andra om hans problem) men framför allt positiva
känslor att kursen skulle kunna vara till hjälp. De flesta intervjupersonerna trodde att kursen
medverkat till att relationen förbättrats genom att de fått hjälp att bli mer gränssättande, att
bättre ta hand om sig själv och bli mer medvetna om medberoende.
När det gäller relationen med barnen ser några av intervjupersonerna att mannen blivit mer
engagerad i barnen, att barnen upplevde att föräldern har förändrats och att barnen uppskattat
det.
När det gällde konsekvenserna av sexmissbruket uppgav intervjupersonerna att det blivit
bättre, att de inte kände sig lika bortvalda eller svartsjuka, att konsekvenserna till följd av
partnerns sexmissbruk hade minskat.
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En av intervjupersonerna svarade att den sexuella relationen hade påverkats och
intervjupersonerna kommenterade att kursen hade hjälpt tankemässigt och gett stöd i rätten att
säja nej till sex utan att det inte innebar att det är ok för partnern att gå till någon annan.
7.2.2 Kursen i förhållande till förväntningar
I förhållande till förväntningar så svarade tre av intervjupersonerna att kursen varit över
förväntan och tre att kursen varit annorlunda än vad de förväntat sig. De förändringar som
kursen lett till är minskat dåligt samvete och skuld, att bättra kunna stå för egna beslut, lita på
sin egen förmåga och kunna fokusera på sig själv och att inte känna sig så ensam.
På en skala 1-10 skattar intervjupersonerna i genomsnitt 8,5 (sd=2,0) hur kursen hjälpt dem.
Intervjupersonerna tillfrågades om de kommer ha någon fortsatt kontakt med enheten och fem
av sex skulle gå i samtal på enheten individuellt eller i parsamtal tillsammans med partnern.
7.3 Självsvarsformulär före och efter kursen
7.3.1 Alkohol
Kursdeltagarna rapporterade på formuläret AUDIT före kursen m=5,5 (sd=3,99) och efter
kursen m=3,7 (sd=2,58), en icke-signifikant minskning av alkoholkonsumtion. Två
intervjupersoner rapporterade före och efter kursen riskbruk av alkohol.
7.3.2 Droger
Ingen av intervjupersonerna rapporterade droganvändning.
7.3.3 Självkänsla
Intervjupersonerna rapporterade före kursstart 20,8 (sd=3,7) och efter kursen 23,0 (sd=5,1).
En icke-signifikant ökning av självkänslan.
7.3.4 Psykisk hälsa
Intervjupersonerna besvarade SCL 90 före och efter kursen. Intervjupersonerna låg före
kursen över en klinisk grupp av kvinnor (Fridell et al., 2002) på sex av delskalorna och
totalskalan. På fyra av delskalorna (kompulsivitet, interpersonell sensitivitet, depression,
fientlighet och paranoidt tänkande) samt på totalskalan identifierades signifikanta
förändringar vid mätning efter kursen, tabell 6.21. Stora förändringar noterades för samtliga
delskalor (utom psykoticism) och för totalskala med stor effektstorlek (≥,80).
Intervjupersonerna låg vid eftermätning på värden jämförbara med normalpopulation, med
undantag för delskalorna för depression, ångest och psykoticism som låg högre.
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Tabell 6.21. Psykisk hälsa hos deltagare på anhörigkurs
n=6
SCL 90 skalor

före
m

efter
sd

m

sd

Somatisering
1,15
0,83
0,58
0,37
Kompulsivitet
1,40
0,38
0,65
0,36
Interpersonell
1,04
0,43
0,43
0,22
sensitivitet
Depression
2,22
0,41
1,06
0,41
Ångest
1,48
0,78
0,77
0,62
Fientlighet
0,81
0,46
0,28
0,23
Fobisk ångest
0,50
0,56
0,17
0,26
Paranoidt tänkande
1,28
0,68
0,28
0,23
Psykoticism
0,58
0,41
0,58
0,41
GSI (globalt
1,24
0,31
0,61
0,23
svårighetsindex)
a. oförändrat värde från före- till eftermätning

t

p

Effekt
storlek

1,66
3,86
3,02

,159
,012
,029

d
0,95
2,02
1,85

4,52
2,30
3,80
1,32
3,32

,006
,070
,013
,243
,021

2,83
1,01
1,51
0,80
1,70

a

a

a

6,49

,001

2,33

7.3.5 Intervjupersonernas upplevelse av enheten och mötet med
samtalsledarna.
Intervjupersonerna tyckte att de blivit väl bemötta i ganska eller mycket hög grad bra, hälften
tyckte att samtalen uppläggning passade bra och två bara i viss mån. Alla intervjupersoner
tyckte att kursledarna kunnat lyssna i ganska eller mycket hög grad och fem hade i mycket
hög grad förtroende för kursledarna.
Tabell 6.22 TSS. Intervjupersonernas upplevelse av enheten
n=6

1

Tycker du att du blev väl bemött på enheten?

2

Tycker du att samtalens uppläggning och
innehåll passade dig bra?
Tycker du att kursledarna kunnat lyssna på och
förstå det du tog upp i samtalen?
Hade du förtroende för kursledarna på
enheten?

3
4
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ja i viss
mån
n (%)
0
(0)
2
(33)
0
(0)
1
(17)

i ganska
hög grad
n (%)
1
(17)
1
(17)
1
(17)
0
(0,0)

i mycket
hög grad
n (%)
5
(83)
3
(50)
5
(83)
5
(83)

Intervjupersonerna kommenterade vad som varit det viktigaste med kursen:
Att jag lärde mig att jag är viktig.
Att träffa andra i liknande situation.
Kunskap och kompetens, förståelse och gemenskap, reflektioner och självinsikter,
kunnat sörja ihop och hitta hopp ihop.
Kursledarnas stora kunskap och förmåga att få alla att känna sig viktiga.
Gemenskap med andra kvinnor i samma situation.
Nr 1 var att kursen fanns. Att få visa att VI finns och behöver hjälp.
Gruppdynamiken, skulle önska att den varade längre.
Viktigt för mej att förstå. Nu har jag förstått mer vad detta innebär. Så har jag
förstått hur medberoendet fungerar i relation till mitt eget liv.

7.3.6 Intervjupersonernas upplevelse av att medverka i undersökningen.
Avslutningsvis tillfrågades intervjupersonerna om sin upplevelse av att medverka i
undersökningen (tabell 6.23). Majoriteten (67 %) ansåg inte att intervjufrågorna eller
formulären varit obehagliga. Majoriteten (67 %) fick ut något positivt av att medverka i
undersökningen och samtliga hade sagt ja till att delta i undersökningen igen, också när de
visste vad det innebar.
Intervjupersoner kommenterade även upplevelsen av att medverka i undersökningen:
Det kändes viktigt att delta, för att få fram att denna kurs och mer därtill behövs.
Jag tror till och med att den kan vara livsavgörande.
Sexmissbruk-medberoende är något som finns men det talas inte om det. Min
önskan är att jag kan bidra med ökad förståelse och att kunskap om missbruket
sprids.
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Tabell 6.23. Intervjupersonernas upplevelse av att delta i utvärderingen

Frågorna i intervjun var obehagliga
för mig
Frågorna i frågeformulären var
obehagliga för mig
Jag fick ut något positivt av att
delta i den här undersökningen
Hade jag vetat i förväg hur det
skulle bli att vara med i
undersökningen, hade jag ändå valt
att delta

1
instämme
r inte alls
n (%)

2

3

4

n (%)

n (%)

n (%)

5
instämmer
helt
n (%)

3
(50)
3
(50)
1
(17)
0
(0)

1
(17)
1
(17)
0
(0)
0
(0)

1
(17)
1
(17)
1
(17)
0
(0)

1
(17)
1
(17)
1
(17)
1
(17)

0
(0)
0
(0)
3
(50)
5
(83)

7.4 Sammanfattning
Sex kvinnor som deltagit i anhörigkurs vid KAST i Malmö intervjuades och besvarade
frågeformulär före och efter kursen. De hade alla en partner med ett sexmissbruk. Fem av
kvinnorna hade barn, i genomsnitt tre barn, majoriteten yngre än 18 år. Intervjupersonernas
partner hade olika typer av sexmissbruk som internetsex, sexchat, sexköp eller sexuellt
missbruk i relationer. Missbruket, som för de flesta pågått under mer än 10 år, hade avslöjats
genom att intervjupersonerna läst mejl eller telefonmeddelande som rörde missbruket eller
sett sin partner porrsurfa. Samtliga sexmissbrukande partner hade gått i behandling för sitt
missbruk. Intervjupersonerna hade blivit påverkade av sexmissbruket genom partnerns
oärlighet, känsla av att vara utnyttjad och dåligt respekterad. Självkänslan hade blivit sänkt
och tilliten i relationen skadad. Intervjupersonerna rapporterade att barnen drabbats av de
vuxnas konflikter kring sexmissbruket och genom att partnern varit otillgänglighet p.g.a. sin
sexuella upptagenhet. Intervjupersonerna hoppades att kursen skulle ge dem mer kunskap om
sexmissbruk och möjlighet att byta erfarenheter med andra i liknande situation.
Vid uppföljning var intervjupersonerna positiva till kursen och upplevde att den hjälpt dem
till förändring på olika sätt. Dels att se behovet av fortsatt samtalsstöd, att få hjälp i sin
självbild, fått hjälp i att må bättre och att hålla mer distans till partnerns problem. De flesta
intervjupersonerna ansåg att kursen indirekt medverkat till att relationen förbättrats. Hälften
av kursdeltagarna ansåg att kursen mer än motsvarade förväntningarna och deltagarna skattar
8,5 (på skala 1-10) att kursen hjälp dem. Fem av intervjupersonerna kommer att ha en fortsatt
samtalskontakt med enheten. Förändringar noterades, från mätning innan kursen började till
efter, vad gäller psykisk hälsa (SCL 90). Intervjupersonerna rapporterade avsevärda
förändringar i psykisk hälsa (alla med stor effektstorlek) på åtta av nio delskalor på SCL 90.
Resultat från denna mycket begränsade pilotundersökning kan i någon mån antyda den
komplicerade och utsatta situationen för en anhörig som lever med en person med ett sexuellt
missbruk. Undersökningsgruppens upplevelser av att upptäcka sexmissbruk hos en partner
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och att leva med det, är likartade med resultat presenterade i tidigare studier (Schneider 2000).
De betydande psykologiska konsekvenserna det kan få när ett sexmissbruk hos en partner
avslöjas som tidigare identifierats i amerikansk forskning (Steffen & Rennie, 2006), bekräftas
även i denna lilla pilotstudie.
Intervjupersonernas upplevelse av att barn direkt eller indirekt drabbas av en förälders
sexmissbruk har tidigare identifierats i några amerikanska studier (Schneider, 2000; Black et
al., 2003). Situationen för en vuxen eller ett barn att leva med en sexmissbrukande
partner/pappa (eller mamma) har fått begränsad uppmärksamhet tidigare i Sverige. Man kan
konstatera att sexmissbruk kan leda till ett omfattande psykiskt lidande hos en partner men
även som en potentiell risk för ett barns utveckling.
Det kan finnas flera samverkande faktorer som påverkar den noterade minskning av
deltagarnas symtombelastning. Det som är gemensamt för gruppen anhöriga i denna
pilotstudie och i tidigare forskning är hemlighållandet och skammen kring partnerns
sexmissbruk. Att kunna möta andra och tala om partnerns sexmissbruk utan skam kan ha en
kraftfull effekt för individen. Den indikation som pilotstudien ger är att det finns behov av
kunskap bland professionella, utbildning och interventioner för såväl en vuxen partner som
för barn som lever med en sexmissbrukare.
Den korta anhörigkurs som erbjuds i Malmö, har trots sin begränsade omfattning fyllt en
viktig funktion för deltagarna och som en person skriftligen kommenterade kursens betydelse
vid utvärderingen
Jag tror till och med att den kan vara livsavgörande.
Pilotstudien med sex kvinnor som har en sexmissbrukande partner och även utvärderingen av
KAST indikerar ett stort behov av vidare forskning för att kartlägga situationen för anhöriga,
såväl vuxna som barn, till sexmissbrukare. Vidare att undersöka vilka stöd- och
behandlingsinsatser som behöver implementeras för att förebygga psykisk ohälsa.
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