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Sammanfattning 

Uppsatsen undersöker behandlingsmöjligheter inom vuxenpsykiatrin för personer med sexuella 

avvikelser utifrån att denna grupp antas vara i hög grad stigmatiserade och därför drabbas av 

strukturell diskriminering. Detta skulle i så fall innebära att denna patientgrupp inte prioriteras 

vid fördelningen av resurser inom hälso- och sjukvården. 

Undersökningen har genomförts i form av en kartläggning av vuxenpsykiatriska verksamheter, 

där 58 verksamhetschefer tillhandahållit information gällande resurser att behandla patienter 

med sexuella avvikelser. Undersökningsdesignen syftade till att täcka in samtliga 

vuxenpsykiatriska mottagningar i Sverige.  

Resultatet visar att ungefär hälften av verksamheterna har erfarenhet och/eller kompetens av att 

behandla patientgruppen. Det stora flertalet verksamheter (72 procent) saknar personal med 

kompetens inom klinisk sexologi. Endast åtta verksamheter bedömdes erbjuda behandling av 

hög kvalitet utifrån att de både hade erfarenhet och självskattad kompetens samt personal med 

kompetens klinisk sexologi. Utifrån dessa resultat dras slutsatsen att det finns mycket 

begränsade möjligheter för personer med sexuella avvikelser att få behandling inom 

vuxenpsykiatrin och att det finns stora regionala skillnader i tillgängliga resurser med en 

koncentration i sydöstra Sverige. Inom vissa län saknas helt resurser för behandling och i de 

flesta landsting saknas det möjligheter till behandling av personer med både erfarenhet och 

kompetens på området. Undersökningen visar att det framför allt att det finns en vilja och ett 

intresse av att behandla patienterna men att det saknas resurser, framför allt i form av 

kompetens. 
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1. Inledning  

Sexualitet är för många en källa till glädje och njutning. För en del människor riskerar istället 

den egna sexualiteten att orsaka lidande för andra eller en själv, t.ex. då den sexuella läggningen 

är riktad mot barn, djur, eller icke samtyckande. Lidandet blir i dessa fall konsekvensen av att 

ett utlevande av dessa preferenser resulterar i ett övergrepp. Nationell Centrum för Kvinnofrid 

(NCK 2014) uppskattar att ungefär 30 procent av alla kvinnor och 6 procent av männen i 

Sverige blivit utsatta för sexuella övergrepp i vuxen ålder. Det kanske värsta man kan tänka sig, 

att ett barn utsätts för ett sexuellt övergrepp, är något som enligt NCK drabbat uppskattningsvis 

21 procent av alla kvinnor och 9 procent av alla män i Sverige.  

Det förebyggande arbetet kring sexuella övergrepp kan självklart inte värderas i pengar, men 

vid en uppskattning av de totala samhällskostnaderna vid ett övergrepp beräknas de uppgå till 

mellan 1.9 och 9.3 miljoner kronor beroende på konsekvenser för offret och förövaren (de 

Vylder 2010). Att rikta preventiva resurser mot förövare och på så sätt förhindra att de begår 

nya övergrepp, och kanske framför allt nå personer som tillhör högriskgrupper, men som ännu 

inte begått sexuella övergrepp borde vara av yttersta vikt för samhället. Det borde därför finnas 

möjligheter till hjälp för alla de personer som själva upplever ett behov av hjälp med att 

kontrollera sin sexualitet.  

En riskfaktor för att begå sexuella övergrepp har visat sig vara sexuella avvikelser (Hanson och 

Bussiére 1998; Hanson och Morton Burgon 2005; Långström 2002). Utifrån detta blir det 

viktigt att tillhandahålla kompetent vård för dessa personer för att på så sätt minska denna risk. 

Samtidigt visar Socialstyrelsens kartläggning av den psykiatriska vården från 2011 att 

behandlingsmöjligheterna i Sverige för patienter med psykiatriska sjukdomar kraftigt 

begränsats, samt att det föreligger stora regionala skillnader i tillgången på tillgängliga resurser. 

Det har även visat sig att det finns ytterst begränsade möjligheter för preventiv vård för personer 

som riskerar att agera sexuellt mot barn (Socialstyrelsen 2010) och ytterst få verksamheter som 

är inriktade på att hjälpa personer med sexuella avvikelser som innebär att de riskerar att utsätta 

andra för sexuellt våld och tvång (Öberg m.fl. 2013). Att studera vuxenpsykiatrins resurser för 

behandling av patientgruppen sker dels utifrån denna brist på behandlingsmöjligheter inom 

verksamheter som är specifikt inriktade på detta som Öberg m.fl. konstaterar. Dels blir det en 

naturlig följd av att blir naturligt utifrån att sexuella avvikelser, om de innebär ett lidande för 



 

2 
 

den enskilde eller omgivningen, faller under psykiatrins uppdrag i och med att de då utgör 

definitionen av den psykiatriska diagnosen parafili (Socialstyrelsen 1992). Det sker även utifrån 

att att psykologisk behandling av riskfaktorer har visat sig ha positiv preventiv effekt avseende 

risken att begå sexuella övergrepp (Andrews och Bonta genom Neutze m.fl 2011). 

Trots de vinster som finns med att arbeta med dessa patienter visar tidigare forskning att grupper 

som avviker från samhällets normer drabbas av stigmatisering (Link och Phelan 2001) och att 

detta kan leda till strukturell diskriminering (Corrigan 2004). Speciellt drabbade är personer 

som avviker i och med sexuell läggning (Ahmad och Bhugra 2010) och psykisk sjukdom 

(Angermeyer och Dietrich 2006). En del i denna diskriminering utgörs av en tendens att tilldela 

stigmatiserade grupper mindre resurser inom (Corrigan 2004) Det finns därför anledning att 

misstänka att vården inte tillhandahåller de resurser som krävs för att kunna behandla patienter 

med sexuella avvikelser.  

1.3 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka den vuxenpsykiatriska vårdens resurser för behandling 

av patienter med sexuella avvikelser.  

1.4 Frågeställning  

 I vilken omfattning tillhandahåller vuxenpsykiatrin resurser för behandling av sexuella 

avvikelser? 

 Finns det geografiska skillnader i tillgången på resurser? 

 Finns det behov av ökade resurser för att behandla patienter med sexuella avvikelser 

inom vuxenpsykiatrin? 

1.5 Avgränsningar 

I denna uppsats kommer endast verksamheter inom den offentligt finansierade vuxenpsykiatrin 

att undersökas. Detta utifrån att sexuella avvikelser utgör grunden för den psykiatriska 

diagnosen parafili och därmed faller inom vuxenpsykiatrins uppdrag. Denna avgränsning 

motiveras av att det framför allt är till vuxenpsykiatrin som personer över 18 år kan vända sig 

till utan att sedan tidigare vara föremål för någon åtgärd, t.ex. ha en föreliggande medicinsk 
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eller psykiatrisk diagnos. Även privata behandlingsalternativ som exempelvis 

privatpraktiserande psykoterapeuter där patienten själv står för hela kostnaden uteslöts på grund 

av att de inte ingår i den offentliga välfärden och utesluter många på grund av höga kostnader 

för den hjälpsökande. Avgränsningen att endast studera vuxenpsykiatrin kommer även av att 

det inte är möjligt att studera flera typer av verksamheter, t.ex. barn och ungdomspsykiatrin, 

rättspsykiatrin, somatiska enheter etc. inom ramen för denna uppsats. 

2. Teoretiska utgångspunkter och 

tidigare forskning  

2.1 Sexuella avvikelser   

Sexuella avvikelser är ett begrepp som laddats med olika innehåll genom historien och i olika 

kulturer, och genom att undersöka dessa variationer i gränsdragningen mellan normen och det 

avvikande i sexuella sammanhang blir kopplingen mellan samhälle och sexualitet tydlig 

(Nussdorfer 1999)  

Foucault (1976) beskriver sexualiteten som social konstruktion genom att visa på historiska 

variationer av sexologiska diskurser. I Sexualitetens historia band ett, viljan att veta visar 

Foucault på skillnaden mellan det kristna samhället där sexuellt avvikande handlingar framför 

allt utgjorde ett brott mot kyrkans och samhällets påbud kring accepterade sexuella praktiker. 

Detta ställer han mot det senare borgerliga samhället, där sexualiteten medikaliserats och 

avvikande sexuella handlingar betraktades som ett uttryck för ett perverst/sexuellt stört inre. 

Giddens (1995) beskriver denna process som att synen på sexuella avvikelser förändrats från 

att under 1700-talet utgöra en synd till att under artonhundratalet betraktas som en brottslig 

handling. Under nittonhundratalet har medikaliseringen inneburit att sexuella avvikelser 

framför allt betraktas som ett sjukdomstillstånd. Denna process har inneburit att definitionen av 

den avvikande sexualiteten fått en vetenskaplig legitimitet och där igenom blivit svårare att 

ifrågasätta.  
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2.1.2 Parafili 

Det begrepp som ofta används inom psykiatrin för att beskriva sexuella avvikelser är den 

psykiatriska diagnosen parafili Psykiatriska diagnoser används av forskare och kliniker för att 

klassificera och diagnostisera psykologiska störningar. (Socialstyrelsen 2010) 

Diagnosförteckning och beskrivningen ICD 10 (The International Statistical Classification of 

Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision) ges ut av Världshälsoorganisationen 

(WHO) och en svensk upplaga, ICD 10 SE, ges ut av Socialstyrelsen (Socialstyrelsen 1992). 

Sexuella avvikelser sorteras under Personlighetsstörningar och beteendestörningar hos vuxna. 

Till skillnad från tidigare versioner av ICD görs det i ICD 10 skillnad mellan 

könsidentitetsstörningar så som transsexualism och störningar av sexuell preferens. En annan 

ändring i och med den senaste revideringen är att sexuell orientering som homosexualitet har 

strukits som diagnos. (WHO 2010)  

Parafilier i ICD10 går under benämningen Störning av sexuell preferens och omfattar följande 

diagnoser och beskrivningar av diagnoserna: 

F65 Störningar av sexuell preferens Perturbationes praeferentiae sexualis Innefattar: Parafili F65. 

Exhibitionism En återkommande eller ständigt förekommande önskan att visa könsorganen för 

främlingar (oftast personer av motsatt kön) eller för människor på offentliga platser, utan inviter till 

närmare kontakt. Handlingen är ofta, men inte alltid, ledsagad av sexuell upphetsning och efterföljes 

vanligen av masturbation. F65.3 Voyeurism En återkommande eller ständig önskan att titta på andra 

människors sexuella aktiviteter eller avklädning. Handlingen sker utan de iakttagnas vetskap och leder 

oftast till sexuell upphetsning och masturbation. F65.4 Pedofili Sexuell preferens för barn, pojkar, 

flickor eller båda, vanligen prepubertala eller i tidig pubertet. F65.8 Andra specificerade störningar 

av sexuell preferens Här klassificeras en rad andra sexuella preferenser och aktiviteter, bl. a att ringa 

obscena telefonsamtal, gnugga sig mot andra personer i folksamlingar för att uppnå sexuell njutning, 

sexuell aktivitet med djur och strypning eller anoxi för att förhöja sexuell njutning. Frotteurism 

Nekrofili F65.9 Störning av sexuell preferens, ospecificerad Sexuell avvikelse UNS (Socialstyrelsen 

1992 s.184). 

 

Utifrån att sexuella avvikelser utgör grunden för den psykiatriska diagnosen parafili faller det 

inom psykiatrins uppdrag. Detta innebär att det avvikande sexuella beteendet inte bara bryter 

mot samhällets normer, utan även klassas som psykisk sjukdom. Som beskrevs ovan under 

avsnittet ”Sexuella avvikelser ur ett historiskt perspektiv” är gränsen mellan den avvikande och 

den accepterade sexualiteten kopplat till samhälleliga normer varför många är kritisk till 

diagnoserna parafili och parafili störning. Kritiker menar att medikaliseringen av dessa tillstånd 

ökar dessa personers stigmatisering, vilket förvärrar tillståndet. Nedan kommer utifrån detta en 



 

5 
 

redogörelse för Goffmans teorier kring den samhälleliga situation, det stigma, som omgärdar 

avvikare i samhället, samt forskning kring hur detta påverkar personer med psykiatriska 

sjukdomar och sexuella avvikelser. 

2.2 Stigma 

Goffman (1963) beskriver stigma som en socialt skapad situation vilken uppstår då en individ 

eller grupp uppvisar egenskaper vilka bryter mot samhällets normer eller normaltillstånd. 

Stigma är alltså inte de avvikande egenskaperna i sig utan skapas i ett socialt sammanhang 

utifrån omgivningens reaktioner och diskrepansen mellan den stigmatiserades egen 

identitetsuppfattning och den virtuella sociala identiteten vilken tillskrivs personen av 

omgivningen. Goffman identifierar tre olika typer av stigman. Det ena är stigma som uppstår 

till följd av kroppsliga missbildningar/ avvikande fysiska egenskaper. Det andra är stigma till 

följd av händelser i den stigmatiserades förflutna och som kan uppfattas som täcken på en 

bristande karaktär. Exempel på sådana egenskaper är, enligt Goffman, psykisk sjukdom, 

underliga böjelser och fängelsevistelse. Den tredje typen av stigma betecknar Goffman som 

tribala stigman. Dessa sker utifrån personens nationalitet och religion. Denna typ av stigma ärvs 

och drabbar inte bara en enskild utan hela den stigmatiserades familj. Goffman delar även in de 

stigmatiserade i de misskrediterade och de misskreditabla. De misskrediterade är de vars stigma 

är allmänt känt och uppenbart för alla som möter dem. De misskreditabla är de vars stigma är 

dolt och stigmatiseringen sker först i de situationer där stigmat avslöjas eller riskeras att 

avslöjas. Huruvida stigmat är misskrediterande eller misskretitabelt avgörs i huvudsak av 

stigmat visibilitet. Fysiska handikapp har hög visibilitet medan den enligt Goffman är lägre för 

talfel som blir uppenbara först när personen talar. Lägst visibilitet har de stigma som härrör från 

historiska omständigheter, och där personen till stor del kan välja att avslöja eller dölja sitt 

stigma. De sätt på vilket den stigmatiserade väljer att hantera sitt stigma avgörs till hög grad av 

stigmats visibilitet, om det är möjligt att dölja för omgivningen, i så fall är strategin att ”passera” 

möjlig, det vill säga att ej visa att man har den avvikande egenskapen. Om stigmat är möjligt 

att förändra kan å andra sidan en normalisering av den stigmatiserande egenskapen vara en 

möjlig strategi, t.ex. genom plastikoperation. En annan strategi är att avskärma sig från 

samhället och på så sätt inte utsätta sig för de stigmatiserande situationer som uppkommer i 

kontakt med andra. En ytterligare strategi är att söka stöd för att hantera de känslomässiga 

aspekterna av stigmat. Stöd kan dels sökas bland personer som har liknande erfarenheter, ”de 
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egna”. Stöd kan också sökas av personer utanför denna grupp som besitter expertkompetens 

kring stigmat ”de visa”. 

Den misskreditable väljer enligt Goffamn ofta att hindra att den verkliga identiteten blir känd 

för omgivningen och på så sätt passera. Genom att göra så minskar risken för diskriminering 

men ger en känslomässig påfrestning i och med att denna person inte fullt kan vara sig själv 

tillsammans med andra. Detta ger en känsla av en splittrad identitet och är en stressande 

situation då det ständigt föreligger en risk för att den verkliga identiteten avslöjas. Att tillhöra 

en stigmatiserad grupp har visat sig minska benägenheten att uppsöka hjälp som innebär att de 

avslöjar sitt stigma och på så sätt tillskrivs de gruppegenskaper som följer i och med detta (Ben-

Zeev m.fl. 2010; Vogel och Wade 2009). Som beskrevs ovan utgör enligt Goffman (1963) 

psykisk sjukdom ett stigma. Effekterna av detta stigma har studerats empiriskt och det har då 

konstaterats att personer som lider av psykisk sjukdom drabbas hårt av stigmatisering. Utöver 

det lidande detta medför leder stigmat till diskriminering inom arbetsmarknaden, det sociala 

livet och inom sjukvården. (Corrigan 2004) Det är denna diskriminering inom vården som 

framför allt är central för denna uppsats.  

2.2.1 Stigma och sexuella avvikelser 

Stigma till följd av sexuella avvikelser så som Goffman (1963) beskriver det omfattar framför 

allt homo- och bisexualitet, vilka klassificerades som sexuella avvikelser/parafili då boken 

skrevs. De sexuella avvikelser som idag är klassificerade som psykisk sjukdom i egenskap av 

parafilidiagnosen är inget Goffman direkt beskriver, men dessa personers situation kan tänkas 

ha mycket gemensamt med de stigman som tidigare (och i vissa fall fortfarande) drabbade homo 

och bisexuella. De eventuella manifestationer av avvikelsen är dessutom, på samma sätt som 

homosexuella handlingar var då, olagliga. En stor skillnad är att däremot att homo- och 

bisexuella handlingar var kriminella handlingar som saknade offer. Då det gäller de kriminella 

handlingar som sker utifrån den nuvarande klassificeringen av parafili är det handlingar som 

orsakar andra människor fysiskt och psykiskt lidande då de innebär att man utsätter en annan 

för ett övergrepp.  

Stigmatiseringen av personer som lider av sexuella avvikelser kan antas vara mycket stort i och 

med att de både stigmatiseras utifrån en psykiatrisk diagnos i form av parafili, men även utifrån 

de sexuella preferenser de hyser vilka bryter mot samhällets normer. Ytterligare kan dessa 

sexuella preferenser om de omsätts i praktiken skada andra människor psykiskt och fysisk och 

utgör i och med det ett upplevt hot mot omgivningen, alltså tre orsaker till stigmatisering som 
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Goffman (1963) nämner. Jahnke och Hoyer (2013) konstaterar i en genomgång av forskning 

kring stigma och pedofili att forskning kring stigma och sexuella avvikelser framför allt 

fokuserat på sexuella avvikelser som inte längre klassas som parafili, så som sexuell läggning 

och könsidentitetsstörningar. När det gäller de sexuella avvikelser som idag klassas som parafili 

framkommer att personer som lider av pedofili en av de mest stigmatiserade i samhället 

(Feldman och Crandall 2007; McCartan 2004). I en studie av McCartan (2004) ansåg t.ex. 58 

procent av deltagarna att personer med pedofilt tändningsmönster, oavsett om de begått sexuella 

övergrepp eller inte, är onda människor. I en studie av Jahnke m.fl. (2013) kring allmänhetens 

inställning till personer med pedofilt tändningsmönster framkom det att 14 procent av de 854 

tyska deltagarna och 27 procent av de 201 engelska deltagarna ansåg att personer som inte 

agerat sexuellt mot barn men som hade ett pedofilt tändningsmönster vore bättre döda än 

levande. Vidare framkom att 39 procent respektive 49 procent ansåg att dessa personer borde 

fängslas i preventivt syfte. Jahnke och Hoyer (2013) konstaterar att denna stigmatisering får 

både negativa känslomässiga och beteendemässiga efterverkningar på denna grupp vilket ger 

en ökad benägenhet att begå övergrepp och samtidigt antas även minska benägenheten att söka 

hjälp.  

2.3 Strukturell diskriminering till följd av stigma 

Den diskriminering till följd av stigmatisering som Goffman (1965) beskriver påverkar enligt 

Link och Phelan (2001) personer med psykiatrisk sjukdom på tre nivåer. Dels genom individuell 

stigmatisering, det vill säga genom diskriminerande reaktioner från omgivningen gentemot den 

stigmatiserade, dels genom internaliserad diskriminering genom att den stigmatiserade 

internaliserar omgivningens stigmatiserande uppfattningar. Den tredje nivån utgörs av den 

strukturella diskrimineringen vilken innebär att det i den sociala strukturen finns inbäddat 

mekanismer som diskriminerar den stigmatiserade. Ett sätt som den strukturella 

diskrimineringen verkar på är enligt Link och Phelan genom fördelning av ekonomiska resurser. 

De menar att stigmatiseringen av psykiskt sjuka personer bidrar till en marginalisering av den 

psykiatriska vården och psykiatrin, vilket minskar möjligheten till god vård för denna 

patientgrupp.  

Corrigan m.fl. (2004) visar på hur strukturell diskriminering verkar på två sätt, dels genom 

medveten diskriminering, dels genom omedveten diskriminering. Medveten diskriminering 

utgörs av samhälleliga fenomen som utformats med syfte att begränsa de stigmatiserades 

möjligheter och frihet så som lagstiftningar och samhälleliga regelverk. När det gäller personer 
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med psykiatrisk sjukdom exemplifieras denna typ av diskriminering av lagstiftningar som 

begränsar personer med vissa psykiatriska diagnoser att inneha vissa förtroendeuppdrag eller 

att vara verksamma inom vissa yrken eller på annat sätt få tillgång till vissa samhälleliga 

funktioner och rättigheter. Ett annat exempel är stigmatiserande beskrivningar i media som 

beskriver den som lider den som lider av psykisk sjukdom som psykiskt sjuk istället för som 

drabbad av en sjukdom samt att skildra den som lider av psykisk sjukdom som våldsam och 

farlig. Appliceras Corrigan m.fl. begrepp på strukturell diskriminering av personer med sexuell 

avvikelse ser man hur personer som exempelvis lider av pedofili, exhibitionism samt voyeurism 

ofta beskrivs som pedofiler, exhibitionister eller voyeurister snararare än som lidande av en 

sjukdom. Det är dessutom ovanligt att personer med parafilier men som inte lever ut dessa i 

form av övergreppshandlingar skildras i media vilket kan antas leda till att personer som t.ex. 

lider av pedofili per automatik likställs med personer som begår sexuella övergrepp på barn. 

När det gäller regelverk och lagstiftning så finns det i t.ex. vissa länder skyldighet att bryta 

sekretessen i fall det framkommer exempelvis en terapisituation att patienten har 

tändningsmönster mot barn. Detta innebär att personen begränsas i sin rätt till fri bosättning, 

föräldraskap m.m. (La Fond 2005) Någon sådan lagstiftning finns inte i Sverige.  

Den andra typen av strukturell diskriminering som Corrigan m.fl. (2004) nämner är den 

oavsiktliga diskrimineringen. Denna verkar genom att olika samhälleliga strukturer 

diskriminerar stigmatiserade grupper utan att detta är avsiktligt. Exempel på denna typ av 

diskriminering inom psykiatrin är att många psykiatriker enligt Corrigan m.fl. väljer att arbeta 

som privatpraktiserande på grund av möjligheter till högre inkomst i den privata sektorn. Detta 

ger en ökad möjlighet för behandling av mindre svåra åkommor som är lönsamma och ger 

sämre möjligheter och kvalitet för de med svårare psykiatriska sjukdomar. En annan kraft som 

verkar oavsiktligt diskriminerande är en organisering av vården utifrån en marknadsmodell 

organiserad efter kapitalistiska principer. Detta innebär att resurser fördelas till områden där de 

gör mest uppmätt nytta, det vill säga där det går att genomföra kostnadseffektiva behandlingar 

som har resultat med hög evidens. Utifrån etiska aspekter har det varit svårt att genomföra 

randomiserade studier av behandlingseffekter av personer med sexuella avvikelser utifrån att 

dessa avvikelser utgör en förhöjd risk att begå sexuella övergrepp, vilket innebär att det finns 

få studier som visar på evidensen i de behandlingsmetoder som används vid behandling av 

patientgruppen (Långström 2002). Utifrån Corrigans (2004) modell skulle detta leda till 

oavsiktlig diskriminering av denna patientgrupp. 
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3.2.1 Strukturell diskriminering inom vården 

För att genomlysa begreppet stigma genomförde Matschinger och Angermeyer (2001) en 

undersökning av tyska medborgares inställning till resursfördelning inom vården. Studien 

visade att det fanns dominerande ovilja att tilldela resurser till vård för patienter med 

psykiatriska sjukdomar jämfört med att fördela resurser till patienter med medicinska 

sjukdomar. Bakomliggande faktorer till denna ovilja identifierades i studien som att stödja 

traditionella värderingar, att anse att personer med psykiatrisk sjukdom själva bär ansvaret för 

sina problem samt att psykisk sjukdom är svårt eller omöjligt att bota. Personer som själva varit 

i kontakt med psykisk sjukdom mindre grad var ovilliga att fördela resurser till dessa patienter. 

Dessa resultat indikerar att strukturell diskriminering till följd av stigmatisering kan föreligga 

gällande patienter med psykiatrisk sjukdom. När det gäller patienter specifikt som lider av 

sexuella avvikelser visar Jahnke m.fl. (2014) att en vanlig uppfattning gällande pedofili är att 

den drabbade själv i hög grad kan kontrollera sin sjukdom, det vill säga bestämma vem den vill 

känna sexuell dragning till. Det framkommer i studien att dessa attityder hänger samman med 

en ovilja att tilldela resurser till vården av personer som lider av pedofili. Jahnke m.fl. 

konstaterar även att många anser att pedofili inte är en psykisk sjukdom och att det därför inte 

är motiverat att avsätta resurser för behandling av patienter som lider av detta. 

Det finns även belägg för att anta att dessa förhållningsätt inte bara återfinns bland allmänheten 

utan även bland personal som arbetar inom hälso- och sjukvården, då det i studier framkommit 

att dessa personer inte skiljer sig åt från allmänheten vad gäller stigmatiserande attityder till 

personer med psykisk sjukdom. (Lauber m.fl. 2006; Nord m.fl. 2006)  

3.2.2 Resursfördelning inom vården 

När det gäller studier av den faktiska resursfördelningen inom vården för patienter som lider av 

sexuella avvikelser visar Stiel-Glenn (2013) att stigmatiseringen av personer som lider av 

pedofili även har effekt på behandlande personal. Det visade sig att endast 4.7 procent av de 

som psykoterapeuter som utgjorde underlaget för studien var villiga att behandla pedofili. 

Vidare framkom att 20 procent av terapeuterna i studien ansåg att de saknade kunskap för att 

behandla patientgruppen. Detta indikerar att det finns få möjligheter för personer som lider av 

pedofili att få vård av personal som vill och kan behandla problematiken. 

Att tillhöra en stigmatiserad grupp har visat sig minska benägenheten att uppsöka hjälp som 

innebär att de avslöjar sitt stigma och på så sätt tillskrivs de gruppegenskaper som följer i och 

med detta (Ben-Zeev m.fl. 2010; Vogel och Wade 2009). Detta och den oavsiktliga 
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diskrimineringen av personer med sexuella avvikelser som utifrån Corrigans (2014) modell 

skulle utgöra ytterligare ett hinder för behandling av patientgruppen gör det svårt att uppskatta 

förekomsten av sexuella avvikelser utifrån patientstatistik. Genom befolkningsstudier har det 

däremot uppskattats att mellan 0.23 och 3.8 procent av befolkningen utfört sexuella handlingar 

mot barn och mellan 3.5 och 9.4 procent uppger att de har pedofila fantasier (Briere och Runtz 

1989; Santila m.fl. 2010). Långström och Seto (2006) konstaterar att 3.1 procent av deltagarna 

i en svensk befolkningsundersökning blivit sexuellt upphetsade av att visa sina könsorgan för 

en främling och 7.7 procent blivit sexuellt upphetsade av att i smyg se andra ha sex. Dessa 

resultat indikerar att det verkar finnas ett patientunderlag som motiverar goda resurser för 

behandling.  

Utifrån att tidigare studier indikerat att stigmatisering av personer med psykiatirska sjukdomar 

antas leda till diskriminering inom sjukvården (Corrigan 2004; Link och Phelan 2001; 

Matschinger och Angermeyer 2001) kommer nedan en kort översikt av hälso- och sjukvårdens 

organisering, samt hur stigmatisering kan påverka resursfördelningen inom detta område.  

Den svenska hälso- och sjukvården regleras av socialutskottet. Denna styrning sker formellt 

genom den svenska sociallagstiftningen. Då denna lag endast vagt formulerar förutsättningarna 

för vårdutövande lämnas mycket utrymme åt de regionala styrande organ som bär ansvaret för 

implementeringen av den socialpolitik som formuleras på statlig nivå. (Burström 2010)  

I Sverige finns det enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) 20 landsting och utöver 

dessa finns Gotland, som är en kommun med landstingsuppgifter (SKL 2014). Landstingen 

ansvarar för uppgifter som kräver sådana resurser att det går utöver de enskilda kommunernas 

ansvar t ex hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen (2011) konstaterar att den nuvarande 

organiseringen av hälso- och sjukvård medför att det finns stora regionala skillnader avseende 

vårdens tillgänglighet. Framför allt finns det regionala skillnader i tillgången på 

specialistkompetens inom bl.a. psykiatrin, till följd av de olika landstingens prioriteringar och 

ekonomiska förutsättningar. Socialstyrelsen konstaterar även att vården har en bristande 

kunskap om sexuella minoriteter så som HBTQ- personer, vilket innebär att dessa inte får ett 

adekvat bemötande då de söker vård. Detta medför att dessa grupper uppsöker vården i mindre 

omfattning och har svårare att få tillgång till olika resurser inom vården. Vården för andra typer 

av sexuella läggningar i form av sexuella avvikelser/parafilier tas inte upp i Socialstyrelsen 

undersökning om ojämlikhet i vården. En anledning till detta kan vara att Socialstyrelsen bygger 

sina slutsatser på undersökningar som genomförts av patientorganisationer. Detta innebär att de 
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patientgrupper som saknar sådana intresseorganisationer och som av olika anledningar inte gör 

sin röst hörd (så som de med sexuella avvikelser) hamnar utanför socialstyrelsens fokus.  

2.2.3 Resurser inom vården för problem kopplade till sexualitet 

Fugl-Meyer och Giami (2006) konstatera i en kartläggning av svenska sexologer att sexuella 

problem är område inom vården som har låg prioritering gällande resurstilldelning. Sexuella 

problem behandlas snarare som en livsstilsrelaterat fenomen än ett biologisk-psykologisk-

socialt fenomen. Detta får till följd att det finns mycket få sexologer att tillgå. Denna brist blir 

problematiskt då sexualitet (undantaget reproduktiva aspekter av sexualitet) oftast inte ingår i 

de grundläggande utbildningarna inom hälso-och sjukvården. Av de svenska sexologerna är 

majoriteten anställda inom den offentligt finansierade vården men endast en tredjedel arbetar 

med sexuella problem till 50 procent eller mer. Vidare konstaterar Fugl-Meyer och Giami att 

endast 11 procent av de manliga sexologerna och 2 procent av de kvinnliga har erfarenhet av 

att patienter söker hjälp för problem relaterade till parafili.  

Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) genomförde 2013 en undersökning av situationen 

för unga vad gäller tillgång på resurser för sexuell hälsa. Kommuner och landsting bär ansvaret 

för att avsätta resurser för ungas sexuella hälsa och det sker framför allt genom 

ungdomsmottagningar. Det visar sig i deras kartläggning att majoriteten av alla 

ungdomsmottagningar i Sverige anser att resurserna inte räcker till för de behov som finns. Två 

tredjedelar anser att de resurser som de tilldelats inte räcket till för de behov som finns avseende 

att erbjuda samtalsstöd för de ungdomar som söker sig till verksamheten.  

2.3 Behandling av sexuella avvikelser som 

prevention av sexuella övergrepp 

Det finns inte något entydigt svar på varför personer begår sexuella övergrepp (La Fond 2005; 

Långström 2002). Det är däremot möjligt att undersöka vilka egenskaper som utmärker 

personer som begått sexuella övergrepp för att på så sätt kunna undersöka vilka som tillhör 

riskgrupper. Eftersom många riskfaktorer för att personer ska begå sexuella övergrepp, som 

exempelvis antisocial personlighetsstörning och social utsatthet, också har visat sig innebära en 

ökad risk att begå kriminella handlingar generellt kräver denna identifiering att man identifierar 

de riskfaktorer som är kopplade till just sexuella övergrepp (Hanson och Bussiére 1998; 

Långström 2002). Det har t.ex. vid återfallsstudier av tidigare dömda förövare visat sig att 
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personer dömda för sexualbrott har en högre risk att återfalla i annan typ av brottslighet (Hanson 

och Bussiére 1998; Hanson m.fl. 2009: La Fond 2005). Undantaget är personer som uteslutande 

begår sexuella övergrepp mot barn, där risken att återigen begå ett sexualbrott mot barn 

överstiger risken att begå någon annan typ av brottslig handling (La Fond 2005). Sexuella 

avvikelser har tvärtemot många andra riskfaktorer visat sig öka risken att återfalla i just 

sexualbrott i återfallsstudier (Hanson och Bussiére 1998). Sexuella avvikelser är dessutom 

vanligare bland personer som dömts för sexualbrott än hos andra dömda brottslingar 

(Långström 2002).  

Flera av de riskfaktorer som identifierats genom återfallsstudier är statiska, det vill säga går inte 

att ändra på eftersom de utgörs av saker redan som ägt rum, så som uppväxtvillkor eller tidigare 

brottslighet. Men det har också visat sig att flera faktorer som ger ökad risk för att begå sexuella 

övergrepp är dynamiska, det vill säga de går att påverka så som tankemönster, avvikande 

sexuella attityder och aggressivitet. ( Hanson och Morton Bourgon 2005; Långström 2002) Det 

är samma faktorer som ger ökad risk för återfall som har visat sig vara möjliga att påverka vid 

behandling (Hanson och Morton Bourgon 2005). Även om t.ex. ett pedofilt tändningsmönster 

verkar öka risken för att återfalla i sexualbrott mot barn, så samspelar denna riskfaktor med 

andra psykologiska faktorer som påverkar om detta tändningsmönster manifesteras i 

övergreppshandlingar. Det verkar vara samma faktorer som ökar återfallsrisken som har visat 

sig ha positiva effekter av psykologisk behandling. (Andrews och Bonta 2006 genom Neutze 

m.fl. 2011) 

Utifrån den forskning som ovan presenterats verkar det som att just sexuella avvikelser är en 

viktig egenskap eftersom det ger en ökad risk för att begå sexuella övergrepp men inte andra 

typer av brott.  

2.3.2 Resurser för prevention av sexuella övergrepp 

Beier m.fl. (2009) konstaterar att det vid prevention av sexuella övergrepp traditionellt har 

satsats på att förhindra återfall bland tidigare dömda förövare, det vill säga sekundärprevention. 

En av nackdelarna med ensidigt satsande på sekundärprevention är enligt Beier m.fl. att endast 

en väldigt liten del av alla förövare döms eller ens anmäls, vilket innebär att majoriteten av 

förövarna inte behandlas.  

Socialstyrelsen (2010) konstaterar att det väsentligt saknas behandlingsmöjligheter för vuxna 

som själva upplever sig vara i riskzonen för att begå sexuella övergrepp mot barn och som vill 

ha hjälp. De identifierar två verksamheter erbjuder behandling, Centrum för Andrologi och 
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Sexualmedicin (CASM) i Stockholm, och RFSU-kliniken. RFSU-kliniken erbjuder 

samtalsbehandling för personer som bedöms ha låg risk för att begå sexuella övergrepp. I övriga 

fall hänvisas de av RFSU till CASM eller en privatpraktiserande terapeut. Socialstyrelsen drar 

utifrån detta slutsatsen att det saknas behandlingsmöjligheter i större delen av landet. 

Socialstyrelsens kartläggning syftar endast till att identifiera behandlingsinsatser vad gäller 

övergrepp mot barn, och inte sexuella övergrepp generellt. Socialstyrelsen konstaterar även att 

det finns belägg för att det går att komma i kontakt med personer i riskzonen för att begå 

sexuella övergrepp och motivera dem till behandling i länder där det finns program för sådant.  

Ett av dessa program drivs i Tyskland i projektet Dunkelfeldt, en telefonlinje dit personer med 

pedofilt tändningsmönster kan ringa och därigenom erbjudas behandling i syfte att förbygga att 

deras tändningsmönster resulterar i övergreppshandlingar. Erfarenheter från detta projekt har 

visat positiva resultat i och med att många personer med tändningsmönster mot barn söker 

behandling för detta om det erbjuds. (Beier m.fl. 2009) 

Vid CASM bedrivs sedan mars 2012 hjälptelefonen PrevenTell i syfte att förebygga sexuella 

övergrepp. Till skillnad mot verksamheten i Tyskland är verksamheten alltså inte bara inriktad 

på sexuella övergrepp mot barn. Verksamheten riktar sig till personer med en ökad risk att begå 

sexuella övergrepp utifrån flertalet riskfaktorer med koppling till sexuella beteenden och 

tändningsmönster, så som sexuella avvikelser och hypersexuell störning. Genom ett samtal där 

personen som ringer kan välja att vara anonym uppmuntras personer i riskgrupperna att söka 

behandling. Erfarenheter från denna verksamhet bekräftar de från Beier m.fl. (2009) det vill 

säga att personer som har ett sexuellt riskbeteende är motiverade att söka hjälp för sina problem 

om hjälp finns tillgänglig. Av de 324 personer som hade ett sexuellt riskbeteende och som sökte 

hjälp via PrevenTell mellan mars 2012 och november 2013 valde 53 procent att lämna sitt 

personnummer för att på så sätt kunna påbörja en behandling inom verksamheten. För de som 

söker hjälp men inte har praktiska möjligheter att genomgå behandling vid CASM hänvisas 

personer till mottagningar med en speciell inriktning på att behandla dessa patienter. Dessa 

mottagningar kartlades inom ramen för projektet. Det framkom att det fanns tio mottagningar i 

Sverige med speciell inriktning på dessa patientgrupper. Två av dessa var verksamheter inom 

vuxenpsykiatrin. De övriga återfanns inom barn och ungdomspsykiatrin (tre stycken) 

rättspsykiatrin (två stycken), inom den somatiska vården (två stycken), habiliteringen (en) och 

beroendevården (en). Dessa mottagningar var framför allt lokaliserade till södra Sverige. 

(Öberg m.fl. 2013) Detta innebär att det för många som söker vård saknas möjlighet för 

hänvisning till en verksamhet som har speciell inriktning att behandla denna problematik.  
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3. Metod 

I denna del av uppsatsen följer en redogörelse för bakgrunden till uppsatsen, urvalsprocessen, 

datainsamlingen, hur begrepp definieras i denna uppsats och operationaliseras samt vilka 

metodologiska problem som föreligger och hur dessa behandlas samt vilka analysmetoder som 

har använts.  

3.1 Urval  

Urvalet gjordes med avsikt att genomföra en totalundersökning av vuxenpsykiatriska 

verksamheter i Sverige. Den målpopulation som utsågs för undersökningen definierades 

(utifrån de avgränsningar som redovisades under inledningen s. 2) som verksamheter inom 

vuxenpsykiatrin. Vuxenpsykiatrisk verksamhet där hela behandlingskostnaden betalas av 

patienten ingår inte i målpopulationen, då kostnaden utesluter ett stort antal patienter. Med 

målpopulation avses de element inom vilka de egenskaperna som undersöks återfinns 

(Dahmström 2005). Med en verksamhet avses alla de okända antalen psykiatriska mottagningar 

som lyder under en och samma verksamhetschef. En verksamhet kan därför bestå av flera 

mottagningar, men med samma verksamhetschef som har det övergripande ansvaret för 

behandlingen som sker inom dessa. För att undersöka dessa användes en urvalsram som bestod 

av samtliga verksamhetschefer inom vuxenpsykiatrin november 2011 och utgjordes av en lista 

med kontaktuppgifter till samtliga dessa verksamhetschefer som Sveriges kommuner och 

landsting tillhandahöll. Med ram avses det register eller förteckning som innefattar de 

urvalsenheter som gör populationen möjlig för ett urval (Dahmström 2005). Att 

målpopulationen definierades som verksamheter enligt ovan nämnda beskrivning skedde med 

anledning av att detta möjliggjorde en totalundersökning då målpopulationen och ramen var 

identiska.  

3.2 Datainsamling  

Undersökningen genomfördes i form av en primärdataundersökning. Detta innebar att de data 

som användes inte fanns tillgängliga sedan tidigare utan samlades in och sammanställdes i 

anslutning till undersökningen (Dahmström 2005). Data samlades in av uppsatsförfattaren som 

en del i regeringens satsning på att förebygga sexuellt våld och tvång mandatperioden 2010-

2014, där Centrum för Andrologi och Sexualmedicin beviljats projektmedel för att verka 
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förebyggande mot sexuella övergrepp genom insatser riktade till förövare. Som en del i 

projektet ingick att kartlägga verksamheter runt om i landet till vilka patienter kan hänvisas i 

fall de söker hjälp via den hjälptelefon som utgjorde en annan del av projektet. De data som 

samlades in i samband med detta utgör det empiriska underlaget för uppsatsen. Samtliga 

verksamhetschefer kontaktades via mail, där de informerades om kartläggningens syfte och att 

de skulle bli kontaktade via telefon av en person för att boka in en telefonintervju på en tid som 

de själva fick bestämma. Underlaget för intervjun bifogades också så att de kunde förbereda 

sina svar och för att de som absolut inte hade möjlighet att delta via telefon kunde lämna 

uppgifter genom att fylla i den bifogade filen som en enkät och skicka den med post eller e-

post. Därefter kontaktades verksamhetscheferna via telefon och tid för intervju bokades in med 

de som hade möjlighet. Intervjuer genomfördes utifrån samma formulär som skickats ut i 

informationsmailet. Respondenterna hade under intervjun, som tog mellan fem och tio minuter, 

möjlighet att ställa frågor och diskutera sina svar.  

3.3 Operationaliseringar och databearbetning 

I denna uppsats används definitionen av parafilier i ICD10 för att beteckna sexuella avvikelser, 

utifrån att denna definition gör skillnad på sexuella preferenser och könsidentitetsstörningar. 

Personer som uppfyller kraven för dessa diagnoser och som söker vård inom vuxenpsykiatrin 

kommer i denna uppsats att benämnas som patientgruppen. Vuxenpsykiatriska verksamheter 

operationaliserades som de verksamheter som bedriver vuxenpsykiatri i landstingets regi och 

de verksamheter som bedrivs i annan regi men upphandlats av landstinget. För att identifiera 

verksamheter inom vuxenpsykiatrin fick respondenterna besvara en fråga kring verksamhetens 

inriktning. Denna fråga var formulerad på följande sätt: ”Verksamhetens inriktning (flera 

alternativ kan anges): vuxenpsykiatri, barn och ungdomspsykiatri, beroendepsykiatri, 

rättspsykiatri, habilitering”. De verksamheter som svarade att de hade vuxenpsykiatri som 

inriktning utgjorde de verksamheter som inkluderades i undersökningen.  

De resurser som verksamheten tillhandahöll för behandling av patientgruppen mättes utifrån tre 

dimensioner. Dessa tre dimensioner var: erfarenhet av att behandla patientgruppen, kompetens 

inom verksamheten av att behandla dessa, samt om det inom verksamheten fanns personal med 

kompetens inom klinisk sexologi. Den första dimensionen, erfarenhet, mättes med frågan: ”Har 

ni erfarenhet inom er verksamhet av att behandla personer med sexuella avvikelser? Med 

sexuella avvikelser menar vi t.ex. exhibitionism, voyeurism och pedofili.”. På denna fråga gavs 

möjligheten att svara ja och nej. För att undersöka handläggning av patienter med sexuella 
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avvikelser i de verksamheter som saknade erfarenhet av att behandla patientgruppen 

analyserades svaren på följdfrågan ”Om nej, hur handlägger ni idag patienter inom er 

verksamhet som söker hjälp för sexuella avvikelser? Följande svarsalternativ gavs: ”Skickar 

remiss till annan vårdmottagning utanför verksamheten, ange exempel: Annan handläggning, 

ange vad: Ej relevant, ingen har sökt hjälp för detta tillstånd inom vår verksamhet.” I analysen 

analyserades endast svaren för de verksamheter som på frågan om erfarenhet svarat att de 

saknade erfarenhet av att behandla patientgruppen.  

Den andra dimensionen, självskattad kompetens, mättes med frågan: ”Finns det inom ramen 

för er verksamhet kompetens för att behandla personer med sexuella avvikelser?”. På detta 

gavs möjlighet att svara ja eller nej. . 

Den tredje dimensionen för att mäta tillgängliga resurser bestod av huruvida det finns personal 

inom verksamheten som har specifik utbildning i att behandla patienter med sexuella 

avvikelser. Detta mättes med frågan om det inom verksamheten finns personal som behandlar 

patientgruppen och som har utbildning i klinisk sexologi. På denna fråga kunde tre alternativ 

anges, ”Ja”, ”Nej” och ”Ingen personal inom verksamheten arbetar med att behandla dessa 

patienter”. Svaren kodades så att de som svarat nej och de patienter som angivit att ingen 

arbetade med dessa patienter slogs ihop och utgjorde de verksamheter som saknar kompetens 

inom klinisk sexologi. 

För att kunna urskilja verksamheter med rimliga förutsättningar för att bedriva högkvalitativ 

behandling av sexuella avvikelser identifierades verksamheter som uppfyllde samtliga tre 

dimensioner av begreppet resurs som beskrivs ovan. Detta utifrån att det är rimligt att den 

självskattade kompetensen baseras på empiri, det vill säga att verksamheter som anser att de 

har kompetens också har behandlingserfarenheter. Då klinisk sexologi inte ingår i den ordinarie 

psykologutbildningen är det av intresse att undersöka i vilken omfattning det finns tillgång till 

sådan behandlande personal. I de fall samtliga tre dimensioner uppfylldes utgjorde 

verksamheten operationaliseringen av en stark resurs. Den geografiska spridningen av 

tillgängliga resurser mättes med frågan om vilket län verksamheten bedrevs inom utifrån.  

För att undersöka eventuellt behov av ökade resurser för att behandla patientgruppen ställdes 

frågan ” Har ni inom ramen för er verksamhet intresse av att öka er kunskap om diagnostik och 

behandling av personer med sexuella avvikelser och hypersexuell störning? ”. Dess utom 

frågades ” Vad skulle ni behöva för att eventuellt börja behandla och/eller 

utvecklabehandlingsmetoder för personer med sexuella avvikelser och hypersexuell störning? 

Flera alternativ kan anges. Ekonomiska resurser. Utbildning. Fortbildning. Kompetenshöjande 
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insatser (t.ex. informationsmaterial, studiebesök). Handledning. Utbildning i riskbedömning. 

Annat, ange vad:”. Att det frågades om intresse och förutsättningar för både sexuella avvikelser 

och hypersexuell störning kommer av att, som tidigare nämnts, materialet samlades i samband 

med en större undersökning som även undersökte resurser för behandling av hypersexuell 

störning. 

Svaren registrerades i intervjuguiden och kodades där efter in i Excel utifrån en kodmall där de 

olika svaren fick numeriska värden. Denna datafil exporterades sedan till datorprogrammet 

SPSS Statistics 22 i vilket analysen genomfördes. En variabel skapades för de olika län som 

verksamhetens befann sig inom. Dessutom skapades tre variabler för att mäta de olika 

dimensionerna av resurs för att behandla patientgruppen. Dessa tre variabler utgjordes av 

erfarenhet av behandling, kompetens för behandling samt kompetens inom klinisk sexologi. 

För variablerna Erfarenhet, självskattad kompetens och kompetens inom klinisk sexologi 

skapades dikotoma dummyvariabler, där de fick värdet ett om de uppfyllde kravet på att utgöra 

en resurs utifrån den dimensionen de mätte, och noll ifall de inte uppfyllde detta krav.  

För att analysera regionala skillnader skapades dels frekvenstabeller där erfarenhet, självskattad 

kompetens och kompetens inom klinisk sexologi fördelades utifrån de län verksamheten 

bedrevs inom. Dessutom adderades de tre dikotoma variablerna, vilket gav en variabel som 

gjorde det möjligt att särskilja de verksamheter som hade erfarenhet, självskattad kompetens 

och kompetens inom klinisk sexologi. De verksamheter som uppfyllde samtliga tre dimensioner 

fick värdet tre, de som uppfyllde två krav fick värdet två osv. 

3.4 Metodproblem 

Med mätfel avses skillnaden mellan de resultat som erhålls i undersökningen och de verkliga 

förhållanden som råder i målpopulationen. Detta påverkar undersökningens inferens, det vill 

säga möjligheten att dra generella slutsatser ifrån undersökningen. Mätfelet påverkas dels av 

undersökningen validitet, det vill säga systematiska fel som snedvrider resultaten och 

reliabilitet- slumpmässiga fel som snedvrider resultaten (Dahmström 2005). 

3.4.1 Validitet och reliabilitet 

 Gällande validiteten i denna undersökning finns det en möjlighet att de operationaliseringar 

som gjorts och de frågor som ställts inte mäter tillgängliga behandlingsmöjligheter det vill säga 

om frågorna verkligen mäter det som är avsett att mätas. I detta avseende utgör frågan kring 
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erfarenhet ett problem, eftersom det inte specificeras i vad erfarenheten består av. Detta innebär 

att frågan är öppen för tolkning och kan innebära att erfarenhet av enstaka patienter gett ett 

jakande svar på frågan. Följden av detta är att materialet skulle kunna påvisa att det finns en 

stor erfarenhet, men att denna i verkligheten är ytterst begränsad. Eftersom urvalet gjordes med 

utgångspunkt att det skulle omfatta personer med insyn i förhållandena på samtliga 

mottagningar inom vuxenpsykiatrin kan generaliserbarheten anses som god om detta är korrekt. 

Det finns där emot en viss risk att de personer som svarat inte har denna insyn eller av annan 

orsak lämnat felaktiga svar. En viss intervjuareffekt kan även ha förekommit så till vida att de 

som svarat anpassat sina svar så att verksamheten framstår som mer resursstark än i 

verkligheten. Slutligen skapades en variabel för att särskilja verksamheter med stark kompetens 

för att behandla patientgruppen. Att just de tre variabler som tillsammans utgjorde detta mått 

verkligen identifierar verksamheter med särskilt goda behandlingsmöjligheter, samt att dessa 

skulle vara speciellt bra ur preventionsperspektiv är ett antagande som saknar empiriskt stöd. 

Å andra sidan framstår det som ett rimligt antagande att en verksamhet som anser att den har 

kompetens men ingen erfarenhet av att behandla patientgruppen inte haft möjlighet att utvärdera 

denna kompetens, vilket gör uppgiften om påstådd kompetens mindre tillförlitlig. Vidare är det 

troligt att en verksamhet med personal speciellt utbildad inom området (klinisk sexologi) 

erbjuder godare möjligheter till behandling än de som saknar detta. Dessa ovan nämnda brister 

bör beaktas då man ser till resultaten. Gällande undersökningens reliabilitet har svaren 

antecknats i det formulär som utgjorde underlaget för intervjun samtidigt som den genomfördes 

för att undvika minnesfel och för att kunna spåra eventuella fel i kodningen.  

3.4.2 Bortfall 

Initialt kontaktades 71 verksamhetschefer inom vuxenpsykiatrin. Det visades sig att det förelåg 

en viss övertäckning. Övertäckning innebär att personer som inte hör till urvalet av olika 

anledningar felaktigt återfinns i urvalsramen (Borg och Westerlund 2006). I detta fall utgjordes 

dessa av 13 personer som avträtt sitt uppdrag som verksamhetschef och i fyra fall fanns 

efterträdaren redan med i det ursprungliga urvalet. Det var nio personer, vilka ersatt avträdd 

verksamhetschef, som inte fanns med i urvalsramen från början vilket innebar att en viss 

undertäckning förelåg. Med undertäckning menas att mätenheter som borde funnits med i 

urvalsramen av olika anledningar saknas (ibid). För att åtgärda över- och undertäckning 

exkluderades de som felaktigt var med i urvalsramen och ersattes i de fall det var aktuellt med 

sin efterträdare. I samtliga fall där det framkom att individen felaktigt ingick i urvalet kunde de 

ersättas med den som efterträtt dem på posten som verksamhetschef. Efter att urvalet justerats 
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med hänsyn till över- och undertäckning som beskrevs ovan bestod urvalet slutligen av 67 

verksamhetschefer inom vuxenpsykiatrin i Sverige. Av dessa valde 58 att delta genom att 

besvara frågorna. Det externa bortfallet bestod av 9 personer som inte gick att få kontakt med 

eller som aktivt avböjde att delta. Det interna bortfallet bestod av en enkät där endast ett fåtal 

av frågorna besvarats. I tabellen nedan (Tabell 1) presenteras urvalet, både antalet deltagande 

och bortfallet, samt hur de fördelade sig utifrån respektive län. 

Tabell 1 Antal verksamheter i urvalet samt antalet deltagande 

respektive bortfall fördelat utifrån län.  

Län Deltog Bortfall Totalt antal i urvalet 

Blekinge 2 1 3  

Dalarna 3 1 4  

Gotland 1 0 1  

Gävleborg 1 0 1  

Halland 2 0 2  

Jämtland 1 0 1  

Jönköping 2 1 3  

Kalmar 3 0 3  

Kronoberg 1 0 1  

Norrbotten 3 1 4  

Skåne 6 1 7  

Stockholm 3 3 6  

Sörmland 2 0 2  

Uppsala 2 0 2  

Värmland 5 0 5  

Västerbotten 2 0 2  

Västra Götaland 3 0 3  

Västernorrland 1 0 1  

Västmanland 9 0 9  

Örebro 3 1 4  

Östergötland 3 0 3  

Totalt: 58 9 67  
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Tabell 1 visar att bortfallet bestod av nio personer som av olika anledningar inte deltog i 

undersökningen. Detta ger ett bortfall på cirka 13 procent. Bortfallet bestod i alla utom ett fall 

av enstaka verksamhetschefer. Undantaget var Stockholms län där bortfallet bestod av tre 

individer. Detta innebar att hälften av alla verksamheter i detta län inte omfattas av 

undersökningen. I övriga fall deltog en majoritet av de som ingick i urvalet och svar för 

verksamheter erhölls i samtliga län.  

3.4.3 Etiska ställningstaganden 

I och med att de data som ligger till grund för uppsatsen samlades in inom ramen för en större 

undersökning på CASM följer undersökningen de etiska riktlinjer som formulerats för 

forskning inom Karolinska Universitetssjukhuset. Etiska ställningstaganden har även gjorts 

utifrån ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning” 

(Vetenskapsrådet http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). Undersökningens ram utgjordes 

uteslutande av personer över arton år och som svarade i egenskap av sin yrkesroll. Den 

information de lämnade var inte av personlig art utan utgjordes av statistiska uppgifter gällande 

den verksamhet de representerade. I vissa fall kan de som svarat identifieras utifrån att det 

endast finns ett fåtal verksamhetschefer inom vuxenpsykiatrin i det länet, men eftersom att de 

uppgifter som samlats in inte handlar om dem personligen betraktas inte detta som ett 

forskningsetiskt problem utifrån konfidentialitetskravet. Inga uppgifter gällande enskilda 

patienter finns i materialet. Samtliga blev i samband med undersökningen informerade om 

syftet och hur materialet skulle användas, samt att deltagandet skedde på frivillig basis.  

3.5 Analysmetoder 

För att genomföra analyser av dataskapades frekvenstabeller i enlighet med Borg & 

Westerlunds (2006) rekommendationer för kvalitativa variabler, det vill säga variabler på 

nominalskalenivå. För att presentera spridningen geografiskt skapades i enlighet med Wallgren 

m.fl. (1994) rekommendationer för att presentera geografisk variationer i data på 

nominalskalenivå en koropletkarta i programmet Adobe Photoshop CS5. För att undersöka 

korrelationer mellan de olika variablerna i undersökningen användes sambandsmåttet Phi 

utifrån Vejdes (2003) rekommendationer för samband mellan variabler på nominalskalenivå. 

Vid analys med Phi korstabuleras variablerna, och sambandet analyseras utifrån hur värdena 

för de dikotoma variablerna fördelar sig diagonalt. Phi ger en korrelationskofficient som 

varierar mellan +1.0 och -1.0 där +1.0 innebär ett perfekt positivt samband och -1.0 ett perfekt 
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negativt samband vilket innebär att samtliga observationer återfinns på diagonalen i 

fyrfältstabellen. Eftersom det numeriska värdet enligt Vejde måste sättas i relation till vad man 

kan förväntas utifrån vad som mäts för att avgöra styrkan i sambandet har detta vägts in i 

analysen. Sambanden signifikanstestades även och gränsen för signifikanta korrelationer sattes 

till < 0.005. 

4. Resultat 

I detta kapitel kommer de resultat som framkom i kartläggningen att presenteras. Inledningsvis 

kommer resultat kring resurser utifrån erfarenheter och kompetens att redovisas. Där efter 

kommer resultat utifrån regionala skillnader. Avslutningsvis presenteras resultat utifrån behov 

av ökade resurser.  

4.1 Resurser utifrån erfarenhet 

För att analysera i vilken utsträckning verksamheterna som ingick i undersökning hade 

erfarenhet av att arbeta med patienter med sexuella avvikelser och hur de som saknade 

erfarenhet av patientgruppen handlade dessa patienter skapades en frekvenstabell. Resultatet 

presenteras nedan i tabell 2. 

Tabell 2: Erfarenheter och handläggning av patienter med  

sexuella avvikelser (n= 58) 

 Andel Antal 

Erfarenhet 

 

Verksamheter med erfarenhet av att  

behandla patienter med sexuella avvikelser 

 

50 % 

 

29 

 

Handläggning om erfarenhet saknas 

 

Verksamheter som remitterar vidare patienter 

 

 

26 % 

 

 

15 

 

Verksamheter där ingen sökt för  

sexuella avvikelser 

 

 

14 % 

 

8 

Annan handläggning 10 % 6 

 

Total 100 % 58 
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Tabell 2 visar att av 58 verksamheter svarade 50 procent att de hade erfarenhet av att behandla 

patienter med sexuella avvikelser inom ramen för verksamheten. Vidare att 26 procent 

remitterar patienter med sexuella avvikelser vidare till en annan mottagning för behandling. 14 

procent saknade erfarenhet utifrån att ingen sökt för detta tillstånd. 10 procent svarade att de 

hanterade patienter som söker för sexuella avvikelser på ett sätt som inte angavs som alternativ. 

För att undersöka i fall de verksamheter som hade erfarenhet av att behandla patientgruppen 

även hade kompetens att göra detta korstabulerades variablerna erfarenhet och självskattad 

kompetens, samt kompetens inom klinisk sexologi. Då det endast förelåg ett signifikant 

samband mellan erfarenhet och självskattad kompetens redovisas uteslutande resultaten för 

dessa i tabell 3 nedan. 

Tabell 3 Förhållandet mellan erfarenhet och självskattad kompetens 

(n=57) Internt bortfall =1 

Kompetens Erfarenhet                Saknar erfarenhet 

Självskattad kompetens 35 % (20) 9 % (5) 

Saknar självskattad kompetens  16 % (9) 39 % (23) 

Totalt 50 % (29) 50 % (29) 

Phi: 0.515   Sign: < 0.00 

Tabell 3 visar att 35 procent både hade erfarenhet och ansåg att de besatt kompetens gällande 

behandling av patientgruppen. 16 procent av de som hade erfarenhet av att behandla dessa 

patienter ansåg att de saknade kompetens att göra detta medan 9 procent saknade erfarenhet 

men ansåg att de hade kompetens att behandla patientgruppen. 39 procent saknade både 

erfarenhet och kompetens avseende behandling av patientgruppen. Analysen gav en signifikant 

korrelation mellan erfarenhet och självskattad kompetens med Phi= 0.515. Trots signifikansen 

får det betraktas som anmärkningsvärt att sambandet inte är starkare utifrån vad man kan 

förvänta sig av ett samband mellan att behandla ett psykiatriskt tillstånd och självskattad 

kompetens att göra detta. Speciellt utifrån att 16 procent har erfarenhet av att behandla 

tillståndet men saknar kompetens. Gällande erfarenhet av behandling och kompetens inom 

klinisk psykologi förelåg inget signifikant samband. 
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4.2 Resurser utifrån kompetens  

För att undersöka förhållandet mellan Självskattad kompetens och kompetens i klinisk sexologi 

korstabulerades de båda variablerna. Sambandet analyserades med sambandsmåttet Phi. 

Resultatet presenteras nedan i tabell 4. 

 

Tabell 4 Självskattad kompetens och utbildning inom klinisk 

sexologi (n=57) Internt bortfall = 1 

Kompetens inom 

klinisk sexologi 

Självskattad kompetens 

Ja Nej Totalt 

Ja 21 % (12) 7 % (4) 28 % (16) 

Nej 23 % (13) 49 % (28) 72 % (41) 

Totalt 44 % (25) 56 % (32) 100 % (57) 

Phi = 0.392  Sig: 0.003  

 

I tabell 4 framkommer att det i 21 procent av de verksamheter som uppgav kompetens att 

behandla patientgruppen också fanns personal med kompetens inom klinisk psykologi. Lika 

många saknade personal med denna kompetens. Inom sju procent av de verksamheter som 

svarat att de saknade kompetens att behandla patientgruppen, fanns personal med kompetens 

inom klinisk psykologi. I 28 procent av verksamheterna fanns det tillgång till personal med 

kompetens inom klinisk sexologi. I 21 procent av de verksamheter som själva uppskattade att 

de hade kompetens att behandla patientgruppen saknades det personal med utbildning inom 

klinisk sexologi. Sju procent av verksamheterna angav att de hade personal med utbildning 

inom klinisk sexologi, men uppgav att de trots detta saknade kompetens att behandla 

patientgruppen. Sambandet mellan självskattad kompetens och kompetens i klinisk sexologi 

var signifikant men relativt svagt med Phi= 0.392.  

4.3 Regionala skillnader i resurstillgång 

För att tydligare få en bild över eventuella regionala skillnader analyserades de regionala 

skillnaderna utifrån definitionen av en stark resurs, det vill säga om verksamheten hade 

erfarenhet, självskattad kompetens och kompetens inom klinisk sexologi. Det visade sig då att 
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det i 14 procent (8 stycken) av verksamheterna fanns erfarenhet, kompetens och personal med 

utbildning i klinisk sexologi. De åtta verksamheter som uppfyllde alla tre krav för att räknas 

som en stark resurs var fördelade på sex län: Norrbotten, Dalarna, Västra Götaland, Kalmar, 

Kronoberg och Blekinge län. Tre av dessa verksamheter återfanns i Kalmar län. I de övriga 

återfanns endast en verksamhet som uppfyllde samtliga tre krav.  

För att klargöra den geografiska spridningen av resurser skapades en koropletkarta (se figur 1). 

 De olika länen markerades med svart i de fall det inte återfanns någon verksamhet som utgjorde 

en stark resurs. I de fall det åter fanns en verksamhet som utgjorde en sådan typ av resurs 

markerades länet med grått. I det fall där flera verksamheter utgjorde en stark resurs markerades 

länet vitt.  

 

Figur 1 Tillgång och avsaknad på starka resurser för behandling 

av patientgruppen i Sveriges län.  

Svartmarkerat län = Stark resurs saknas 

Gråmarkerat län= En stark resurs finns 

Vitmarkerat län =Flera starka resurser 

finns. 
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Kartan (figur 1) visar att det finns stora geografiska områden där det saknas tillgång till 

behandling av personal med både erfarenhet, kompetens samt kompetens inom klinisk sexologi, 

det som i uppsatsen benämns som en stark resurs. Framför allt återfinns områden med starka 

resurser i sydöstra Sverige, där Kalmar utgör det enda länet där det återfinns fler än en 

verksamhet som utgör en stark resurs. Det är också endast här flera län med stark resurs gränsar 

till varandra. Dessa län hyser tillsammans fyra av de åtta verksamheter som bedömdes utgöra 

en stark resurs. 

För att ytterligare undersöka hur resurser för behandling av patientgruppen fördelar sig 

geografiskt över Sverige fördelades resultaten i frekvenstabeller utifrån de län inom vilka 

verksamheterna verkar. Inledningsvis analyserades förekomsten av verksamheter med 

erfarenhet av patientgruppen inom de olika länen. Resultatet presenteras nedan och återfinns 

presenterade i tabellform i bilaga ett. 

Vid analysen av regionala skillnader framkom att erfarenhet av att behandla patientgruppen 

inom vuxenpsykiatrin helt saknas i länen Jämtland, Uppsala och Värmland. Framför allt verkar 

det finnas erfarenhet inom Västra Götalands län (sex av tio) Norrbotten (tre av tre) och Kalmar 

län (tre av tre). I majoriteten av länen hade enstaka verksamheter erfarenhet. Det visade sig 

även att sju län (Gotland, Gävleborg, Jämtland, Uppsala, Värmland, Västernorrland och 

Östergötland) helt saknade verksamheter med självskattad kompetens att behandla 

patientgruppen. Endast i tre län (Blekinge, Kalmar och Kronoberg) fanns denna kompetens 

inom samtliga verksamheter. Vidare framkommer att visar att det i 11 län (Gotland, Gävleborg, 

Jönköping, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, 

Västmanland och Östergötland), vilket utgör strax över hälften av alla 21 län, saknades tillgång 

till personal som behandlade patientgruppen och som hade kompetens inom klinisk sexologi. 

Inom tre län, Jämtland, Kalmar och Kronoberg, fanns denna kompetens inom samtliga 

verksamheter. Inom två län, Uppsala och Värmland saknades helt verksamheter med kompetens 

och erfarenhet. 

4.4 Behov av ökade resurser 

Slutligen studerades i vilken om det finns behov av ökade resurser för att behandla 

patientgruppen. Resultatet presenteras nedan i tabell 6.  
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Tabell 6 Förutsättningar för ökade behandlingsresurser (n=58) 

Förutsättningar Andel Antal 

Utbildning 74 % 43 

Kompetenshöjande insatser 67 % 39 

Ekonomiska förutsättningar 64 % 37 

Handledning 64 % 37 

Fortbildning 62 % 36 

Utbildning i riskbedömning 52 % 30 

Annat 24 % 14 

 

Tabell 6 visar att när det gällde förutsättningar för att arbeta med patientgruppen, eller arbeta 

med dem i ökad utsträckning framför all var utbildning som efterfrågades, där 74 procent av 

verksamheterna angav att detta var en förutsättning. De övriga alternativen (utom övrigt) 

utgjorde förutsättningar för av en majoritet av de svarande. 24 procent angav alternativet annat. 

Då de specificerade vad de behövde svarade flera att en förutsättning var att patientunderlaget 

skulle finnas och att detta skulle formuleras i verksamhetens uppdrag att behandla 

patientgruppen. En menade att det behövdes medial uppmärksamhet kring problemet för att 

denna patientgrupp skulle prioriteras.  

5. Diskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka den vuxenpsykiatriska vårdens resurser för behandling 

av patienter med sexuella avvikelse. Att studera resurser för behandling av denna grupp är av 

intresse då det finns anledning att tro resurstilldelningen inom vården för patienter med sexuella 

avvikelser påverkas negativt av stigmatisering i form av strukturell diskriminering. Detta har 

undersökts utifrån tre frågeställningar.  

Den första frågan var i vilken omfattning vuxenpsykiatrin tillhandahåller resurser för 

behandling av sexuella avvikelser. För att besvara detta undersöktes i vilken omfattning de 

svarande verksamheterna hade erfarenhet och kompetens att behandla patientgruppen. 

Resultatet visade att ungefär hälften av verksamheterna hade antingen erfarenhet eller 
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självskattad kompetens. Få verksamheter hade kompetens inom klinisk sexologi. De flesta 

verksamheter som hade erfarenhet ansåg också att de hade kompetens att behandla målgruppen, 

men 16 procent behandlar trots detta patienterna utan att anse att det finns kompetens för att 

göra detta. Endast 14 procent av verksamheter hade både erfarenhet, självskattad kompetens 

och kompetens inom klinisk sexologi. 26 procent av de verksamheter som saknade erfarenhet 

har ändå patienter som söker hjälp för sexuella avvikelser men dessa patienter remitteras till 

andra verksamheter.  

Utifrån detta dras slutsatserna att patienter med sexuella avvikelser vänder sig till 

vuxenpsykiatrin för att få hjälp med dessa problem men att det långt ifrån är en självklarhet att 

man får behandling, och det är stor risk att man behandlas inom en verksamhet som saknar 

kompetens för att behandla problematiken. Eftersom undersökningen inte går in i detalj på 

patientvolymer så är det svårt att uttala sig om hur vanligt detta är, och hur omfattande de 

erfarenheter som rapporterats är. Det studeras heller inte hur omfattande eventuell kompetens 

och erfarenhet som finns, om det rör sig om enstaka eller flera behandlare. Det verkar även 

finnas bristande resurser avseende kompetens att behandla patientgruppen och den 

självskattade kompetens som finns består i huvudsak av annat än utbildning i klinisk sexologi.  

Resultaten ovan speglar resultaten från Socialstyrelsens undersökning (2011) som konstaterar 

att det föreligger bristande kunskap kring behandling av personer ur sexuella minoriteter. Denna 

brist verkar föreligga även för personer med sexuella avvikelser så som begreppet används i 

denna uppsats. Resultaten bekräftar även den brist på resurser som rapporterats inom andra 

områden som behandlar problem kopplade till patienters sexualitet (Fugl-Meyer och Giami 

2006; RFSU 2013) och bristande kompetens kring sexualitet verkar i likhet med de resultaten 

från Fugl-Meyer och Giamis studie (2006) utgöra ett hinder för patienter att få hjälp. Resultaten 

bekräftar också tidigare resultat som framkommit avseende resurser inom vården för andra 

stigmatiserade grupper i samhället (Corrigan 2004). De resultat som framkommit genom Stiel-

Glenns (2010) undersökning kring hur stigmatisering av personer med pedofilt 

tändningsmönster påverkar tillgången på psykoterapeuter med kompetens för behandling 

verkar även gälla för inom den svenska vuxenpsykiatrin och även förr patienter med andra 

sexuella avvikelser än pedofili. De flesta verksamheter verkar behandla patientgruppen om de 

söker hjälp, men den kompetens som krävs för att erbjuda en kompetent behandling av dessa 

problem prioriteras inte. Att denna patientgrupp har svårt att kräva sina rättigheter på grund av 

stigmatisering får utifrån dessa resultat konsekvenser i form av kvaliteten på den vård de 

erbjuds.  
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Den andra frågan som undersöktes var om det finns det geografiska skillnader i tillgången på 

resurser. Resultaten visade att det finns geografiska skillnader mellan länen och att de i två län 

helt saknas resurser. Resurstillgången framstår som god i Kalmar och sydöstra Sverige. I 

Uppsala och Värmland är resurstillgången obefintlig och endast i fåtalet landsting finns det 

möjlighet att söka hjälp inom en verksamhet med både erfarenhet och kompetens avseende 

behandling av sexuella avvikelser. Utifrån dessa resultat dras slutsatsen att det finns regionala 

skillnader som avsevärt påverkar möjligheterna för patienter att få behandling.  

Resultaten bekräftar Socialstyrelsens bild av regionala skillnader inom vården för patienter med 

psykiatriska besvär som föreligger till följd av nuvarande organisering av hälso- och 

sjukvården, där varierande ekonomiska förutsättningarna och prioriteringarna ger patienter 

olika förutsättningar för vård (Socialstyrelsen 2011). Behandling av sexuella avvikelser är inte 

bara viktigt utifrån patientens egen hälsa utan även viktig då det utgör en nyckelfaktor i 

prevention av sexuella övergrepp (Hanson och Bussiére 1998; Långström 2002; Whitaker m.fl. 

2008). Resultaten i uppsatsen skiljer sig till viss del från tidigare kartläggningar av 

behandlingsmöjligheter i Sverige för personer inom riskgrupper för att begå sexuella övergrepp 

( jmfr. Socialstyrelsen 2010; Öberg m.fl. 2013) då många verksamheter i undersökningen som 

ligger till grund för uppsatsen både behandlade och ansåg sig ha kompetens att behandla 

patientgruppen men inte fanns upptagna över verksamheter som utgör en instans för behandling 

av patientgruppen i de tidigare kartläggningarna. Då endast de verksamheter som uppfyllde 

samtliga tre kriterier som användes för att mäta resurs, det vill säga erfarenhet, självskattad 

kompetens och kompetens inom klinisk sexologi, visade det sig att det även i uppsatsens 

kartläggning av resurser fanns ytterst få verksamheter för behandling av patientgruppen och att 

de i de flesta län saknades möjlighet till behandling inom verksamheter med alla dessa tre 

förutsättningar.  

Till skillnad från Socialstyrelsen (2010) återfanns ingen koncentration av resurser för 

behandling i Stockholm. Detta kan förklaras av att de verksamheter som identifierades 

Socialstyrelsens kartläggning (CASM och RFSU samt privata psykoterapeuter) inte återfanns i 

urvalsramen för uppsatsen då de inte är organiserade inom vuxenpsykiatrin utan som somatiska 

enheter trots att de bedriver psykoterapeutiskt behandlingsarbete. Att resultaten i uppsatsen 

identifierade fler verksamheter för behandling till skillnad mot Socialstyrelsen kan även till viss 

del förklaras av att Socialstyrelsens undersökning endast avsåg behandlingsmöjligheter för 

personer som riskerar att begå sexuella övergrepp mot barn, medan denna uppsats undersökte 

behandlingsmöjligheter för personer som riskerar att begå sexuella övergrepp mot både barn 
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och vuxna. Skillnaden mellan de båda resultaten kan också bero på metodologiska faktorer som 

att frågorna formulerats annorlunda, att ett annat urval har gjorts och att andra kriterier för att 

avgöra om verksamheten utgör en behandlingsresurs legat till grund för resultaten i dessa båda 

undersökningar.  

Det framstår som att det finns en vilja att behandla patientgruppen inom psykiatrin då många 

behandlar patientgruppen, men denna grupp verkar trots detta vara utsatt för strukturell 

diskriminering ( jmfr. Corrigan 2004; Link och Phelan 2001). Detta trots de positiva effekter 

adekvat behandling ger, inte bara på patienten utan i samhället i stort i och med minskad risk 

för patienten att begå sexuella övergrepp (Hanson och Bussiére 1998; Långström 2002). Utifrån 

resultaten går det inte att avgöra om denna diskriminering sker avsiktligt, genom att resurser 

inte tilldelas trots att det finns en insikt om behovet, eller oavsiktligt genom att bakomliggande 

strukturer på verkar resurstilldelningen ( jmfr Corrigan 2014. Detta får konsekvenser bl.a. för 

de patienter som ringer den telefonlinje som beskrevs i teoriavsnittet, och som ingår i det projekt 

inom vilket de data som ligger till grund för uppsatsen samlades in. Eftersom det vid en 

hänvisning till vuxenpsykiatrin inte kan garanteras att patienten får hjälp och det i ytterst få fall 

finns både erfarenhet, kompetens och utbildning på området blir det svårt att hänvisa patienter 

som söker hjälp och som inte bor i de få delar av landet där det finns verksamheter med specifik 

inriktning på denna typ av problem. I många län saknas det även verksamheter till vilken 

patienter kan hänvisas och där de garanteras en behandling av kompetent personal. De 

viktigaste konsekvenserna av denna brist på resurser som föreligger är så klart att många 

personer med sexuella avvikelser inte har möjlighet att få hjälp för sina problem och att 

kortsiktiga ekonomiska kalkyler hindrar preventiva insatser för att förebygga sexuella 

övergrepp.  

Att resursfördelningen inom vården diskriminerar dessa patienter, så att det finns rimliga 

möjligheter för dessa att få behandling av god kvalitet på många orter, kan även öka den 

stigmatisering som antas föreligga av patientgruppen. Stigmatiserade grupper har, som beskrev 

under teoriavsnittet, visat sig vara ovilliga att söka hjälp och på så sätt avslöja sitt stigma (Ben-

Zeev mfl. 2010; Vogel och Wade 2009). Om då inte denna hjälp kan garanteras då den eftersöks 

kan detta ytterligare öka stigmatiseringen. Det faktum att det inte finns hjälp att tillgå skulle på 

då kunna skapa en ännu större känsla av utanförskap och stigma vilket skulle kunna bidra till 

en ökad benägenhet att begå övergrepp ( jmfr. Jahnke och Hoyer 2013). 

Den tredje frågan som undersöktes var ifall det finns ett behov av ökade resurser för att behandla 

patienter med sexuella avvikelser inom vuxenpsykiatrin. Utifrån att majoriteten svarade att det 
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fanns förutsättningar som skulle göra det möjligt att börja behandla eller utveckla 

behandlingsmetoder för patientgruppen om det fanns rätt förutsättningar verkar det som att det 

finnas ett behov av ökade resurser. Huvudsakligen verkar det finnas behov av resurser i form 

av utbildning i olika former, men även ökade ekonomiska resurser behövs. Då resultaten 

gällande tillgängliga resurser visade att flera verksamheter behandlade patientgruppen utan att 

själva anse att de har kompetens för att göra detta och att det förelåg en brist i tillgängliga 

resurser med kompetens för att behandla patientgruppen dras slutsatsen att det framför allt 

föreligger ett behov av utbildning kring behandling av sexuella avvikelser. Även ekonomiska 

förutsättningar verkar vara viktigt.  

Dessa resultat bekräftar tidigare forskning kring resursfördelning inom vården där 

stigmatiserade grupper förfördelas ( jmfr. Corrigan 2004; Link och Phelan 2001; Matschinger 

och Angermeyer 2001). Resultaten indikerar att den ovilja att fördela resurser till patienter som 

lider av ett pedofilt tändningsmönster som framkom i en studie av Jahnke m.fl. (2014) påverkar 

den faktiska resurstilldelningen på så sätt att resurserna inte räcker till. Här verkar denna brist 

på resurser framför allt påverka tillgången på kompetens. Resultaten speglar även tidigare 

forskning kring upplevd kompetens bland psykoterapeuter att behandla pedofili där endast ett 

fåtal ansåg sig ha kompetens att behandla detta tillstånd (Stiel-Glenn 2010). Resultaten 

indikerar att den medikalisering som skett av sexuella avvikelser som beskrivs av Foucault 

(1976) och Giddens (1995) ger personer med sexuella avvikelser en formell möjlighet att söka 

vård inom psykiatrin, men trots detta saknar vården möjlighet att erbjuda dessa patienter 

kompetent behandling Denna brist på kompetens riskerar att göra parafilidiagnosen till ett 

stigma istället för medel för att få rättigheter i form av tillgång till psykiatrisk vård då det saknas 

resurser för att behandla patientgruppen. 

Angående möjligheten att generalisera resultaten till målpopulationen, det vill säga 

vuxenpsykiatrin i Sverige så bör bortfallet beaktas även om det kan anses som relativt lågt (13 

procent). Vidare gällande generalisering så kan fel förekomma i det att verksamhetscheferna 

som svarade på frågorna inte hade sådan insyn i verksamheten att deras svar var korrekta, samt 

att det inte specificerades närmare vad som avsågs med kompetens och erfarenhet. Resultaten 

visar inte heller på antalet behandlare eller mottagningar som utgör denna resurs. Detta innebär 

att det inom en verksamhet kan finnas många mottagningar där det finns möjlighet för 

behandling, men det kan även utgöras av en enstaka mottagning inom vilken denna resurs finns. 

Det specificerades inte heller vilka typer av sexuella avvikelser som erfarenhet och kompetens 
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avsåg. Eventuellt finns det en varierande möjlighet till behandling beroende på typ av sexuell 

avvikelse.  

Som nämndes i den teoretiska bakgrunden saknas det väsentligen forskning kring 

stigmatisering av personer med sexuella avvikelser (Jahnke och Hoyer 2013). Att bristande 

resurser för behandling av patientgruppen beror på stigmatisering är ett antagande som lutar sig 

på forskning kring andra grupper som har mycket gemensamt med de som var objektet för 

uppsatsen (Ahmad och Bhugra, 2010; Angermeyer och Dietrich 2006; Herek 2009; Steffens 

och Wagner 2004) och forskning kring stigmatisering av personer med pedofilt 

tändningsmönster (Feldman och Crandall 2007; McCartan 2004; Stiel-Glenn 2010) vilket bara 

innefattar en av de sexuella avvikelser som uppsatsen undersökte. För att helt kunna härleda 

den brist på resurser som resultaten i undersökningen visar på till stigmatisering måste det till 

mer forskning kring stigma och sexuella avvikelser, samt hur detta påverkar resursfördelningen 

inom vården. Vidare föreslås att framtida forskning mer genomgripande undersöker vilka 

erfarenheter det finns av att behandla patientgruppen genom att samla in data kring 

patientvolymer. Det skulle även vara av stor vikt att undersöka innehållet i den behandling som 

bedrivs, vilka behandlingsmetoder används, samt vilka behandlingseffekter dessa metoder har. 

Vidare föreslås att mer på djupet undersöka vad den avsaknad av kompetens som 

undersökningen identifierade beror på och andra orsaker än stigmatisering av personer med 

sexuella avvikelser utgör ett hinder för att ge ökade behandlingsresurser för patientgruppen. I 

denna uppsats undersöks bara om erfarenhet och kompetens avseende behandling av sexuella 

avvikelser generellt och därmed framgår det alltså inte vilka typer av avvikelser 

(underdiagnoser till parafili) som avses. Med anledning av detta skulle en mer detaljerad 

undersökning vara intressant då den skulle klargöra om de resultat som framkommit i denna 

undersökning avseende erfarenhet och kompetens varierar för olika typer av sexuella avvikelser 

eller om resultaten kvarstår samt om stigmatiseringen kring de olika avvikelserna varierar. 
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Bilaga 1 

Tabell 5 Fördelning av resurser inom Sveriges län. (n=58) 

 
Landsting Erfarenhet Självskattad 

kompetens 

Kompetens i  

klinisk sexologi 

Totalt antal 

svaranden 

Blekinge 1 2 1 2 

Dalarna 1 2 2 3 

Gotland 1 0 0 1 

Gävleborg 1 0 0 1 

Halland 1 1 2 2 

Jämtland 0 0 1 1 

Jönköping 1 1 0 2 

Kalmar 3 3 3 3 

Kronobergslän 1 1 1 1 

Norrbotten 3 2 1 3 

Skåne 2 3 1 5 

Stockholm 1 1 0 3 

Södermanland 1 1 0 2 

Uppsala 0 0 0 2 

Värmland 0 0 0 5 

Västerbotten 1 1 0 2 

Västernorrland 1 1 0 3 

Västmanland 1 0 0 1 

Västra Götaland 6 4 3 10 

Örebro 1 2 1 3 

Östergötland 2 0 0 3 

Totalt 29 25 16 58 

 


