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Sammanfattning:  

 

Choice Reaction Time (CRT) paradigmet har differentierat mellan hetero- och 

homosexuellt, samt mellan normalt och avvikande sexuellt intresse i mindre sampel. 

Den här studien undersöker paradigmet i ett större (n = 235) och mer varierat sampel 

med avseende på förmågan att differentiera mellan sexualförbrytare med barnoffer, 

och tre kontrollgrupper. CRT är ett datoriserat test bestående av bilder från Not Real 

People (NRP) och Virtual People Set (VPS). Uppgiften är att så snabbt som möjligt 

identifiera en inklippt orange prick på en datorgjord bild föreställande nakna eller 

påklädda män, kvinnor, flickor eller pojkar. Neutrala bilder kan även förekomma. Den 

ställda hypotesen var att sexuellt relevanta bilder orsakar längre reaktionstider på 

grund av fördröjning till följd av sexuellt innehåll (SCID). En interaktionseffekt av 

grupptillhörighet och stimulis mognadsnivå förväntades även. Resultaten visade på 

signifikant längre reaktionstider för sexuellt relevanta bilder, vilket stöder SCID. 

CRT-NRP visade en huvudeffekt av grupptillhörighet och en interaktionseffekt av 

grupptillhörighet och stimulis mognadsnivå på reaktionstiderna. CRT-VPS visade en 

tendens i denna riktning, dock ej signifikant. AUC-värdet var lovande (AUC = .66, p < 

.001), vilket i kombination med de övriga resultaten erbjuder starkt stöd för att forska 

vidare kring paradigmet och utveckla det som ett mått på pedofilt intresse.   
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Swedish summary 

 

Att använda Choice Reaction Time (CRT) paradigmet för att differentiera 

mellan sexualförbrytare med barnoffer, sexualförbrytare med vuxna offer, 

förbrytare skyldiga till andra brott än sexualbrott, samt kontroller från 

normalpopulationen 

 

 Inledning 

 Forskningen kring sexualförbrytare med barnoffer har hittat olika riskfaktorer 

som ökar risken för återfall till sådana brott, och pedofiliskt intresse har visat sig vara 

den starkaste indikatorn för detta (Hanson & Bussière, 1998; Hanson & Morton-

Bourgon, 2005; Rice, Quinsey, & Harris, 1991). Metoderna som idag används för att 

utvärdera sexuellt intresse med avseende på pedofiliskt intresse, har kritiserats för 

bristande reliabilitet och validitet (Kalmus & Beech, 2005) och därför har forskningen 

sökt nya metoder som är baserade på uppmärksamhet och informationsprocessering 

(Harris, Rice, Quinsey, & Chaplin, 1996; Mokros, Dombert, Ostheider, Zappalà, & 

Santtila, 2010).  

 Pedofili definieras i The Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM-IV)(American Psychological Association, 2000) som ett ihållande, 

primärt sexuellt intresse som involverar fantasier, sexuellt begär eller sexuella 

handlingar med ett barn under 14 års ålder. Därtill krävs det att förövaren är över 16 

år gammal och att offret är minst 5 år yngre. Termen pedofil används ibland 

synonymt till sexualförbrytare med barnoffer, men forskning har påvisat att endast 

kring 50 % av sexualförbrytarna med barnoffer har ett pedofiliskt intresse som möter 

diagnoskriterierna (Seto, 2007).  

 Uppmärksamhetsbaserade bedömningsmetoder tar avstamp i hur sexuell 

informationsbearbetning sker, och forskning har visat att man på basen av variation i 

informationsbearbetningskapaciteten kan identifiera sexuellt intresse till följd av att 

stimuli antingen uppmärksammas som sexuellt relevant eller icke-relevant (Kalmus & 

Beech, 2005). Singer (1984) presenterade en trestegsmodell för sexuell upphetsning, 

som består av den estetiska fasen, närmande fasen och den genitala fasen. Den 

estetiska fasen är den viktigaste fasen för forskningen kring uppmärksamhetsbaserade 

bedömningsmetoder eftersom det handlar om hur sexuella stimuli uppmärksammas 
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och processeras av hjärnan. Senare forskning har kunnat påvisa att sexuellt relevanta 

stimuli drar till sig mer uppmärksamhet, och att den mekanismen är förmedveten och 

automatisk (Hietanen & Nummenmaa, 2011; Jiang, Costello, Fang, Huang, & Han, 

2006). I informationsbearbetningteorin om sexuell upphetsning beskrivs samma 

förmedvetna mekanismer vid bearbetning av sexuellt relevant stimuli, som leder till 

att dessa stimuli uppmärksammas automatiskt (Janssen, Everaerd, Spiering, & 

Janssen, 2000). Denna teori skiljer även mellan automatisk och kontrollerad 

bearbetning av sexuella stimuli, där den kontrollerade bearbetningen utlöses och tar 

vid efter den automatiska bearbetningen. Detta sätt att bearbeta sexuellt relevant 

stimuli skapar en informationsrundgång som gör att beslutsfattande fördröjs, en 

fördröjning som kallas SCID (sexual content induced delay; fördröjning till följd av 

sexuellt innehåll). Uppmärksamhetsbaserade bedömningsmetoder mäter denna 

fördröjning för att kunna bedöma sexuellt intresse. 

 Traditionella sätt att mäta sexuellt intresse, till exempel genom att mäta fysisk 

upphetsning eller genom självrapportering, är sårbara för simulering eftersom dessa 

funktioner kan kontrolleras kognitivt (Koingston, Firestone, Moulden, & Bradford, 

2007; O’Donahue, Regev, & Hagstrom, 2000). Uppmärksamhetsbaserade 

bedömningsmetoder har därför vunnit mark eftersom de är mindre utsatta för 

simulering på grund av de förmedvetna och automatiska processerna som är 

involverade i bearbetningen (Kalmus & Beech, 2005).  

 Choice Reaction Time (CRT) paradigmet bygger på antagandet att sexuellt 

relevant stimuli automatiskt fångar uppmärksamheten och använder en större del av 

det kognitiva informationsbearbetningsutrymmet jämfört med neutrala stimuli, vilket 

innebär att neutrala stimuli tar längre att bearbeta i närvaro av sexuellt relevant 

stimuli. CRT paradigmet är uppbyggt så att deltagaren så snabbt som möjligt ska 

identifiera en orange prick som klippts in på en bild. Bilden kan vara antingen sexuellt 

relevant eller sexuellt icke-relevant. Forskning har påvisat att CRT paradigmet kan 

differentierat mellan heterosexuellt och homosexuellt intresse (Santtila, Mokros, 

Viljanen, Koivisto, Sandnabba, Zappalà, & Osterheider, 2009), samt att det även kan 

differentiera mellan dömda sexualförbrytare med barnoffer och kontroller ur 

normalpopulationen (Mokros, Dombert, Osterheider, Zappalà, & Santtila, 2010).  

 Eftersom tidigare forskning kunnat påvisa att CRT paradigmet kan användas 

som ett mått på sexuellt intresse, var målet med denna studie att kunna differentiera 

mellan normalt och avvikande, mer exakt pedofiliskt, sexuellt intresse. 
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Experimentgruppen bestod av dömda sexualförbrytare med barnoffer (CSO). För att 

kunna kontrollera för eventuella effekter av antisocialitet och att avtjäna fängelsestraff 

fanns tre kontrollgrupper, sexualförbrytare med vuxna offer (OSO), förbrytare 

skyldiga till andra brott än sexualbrott (NSO) samt kontroller ur normalpopulationen 

(CC). Stimuli som användes kom från två olika bildhelheter, NRP (not real people; 

inte riktiga mänskor)(Pacific Psychological Assessment Corporation, 2004) samt VPS 

(virtual people set; virtuella mänskor)(Dombert, mokros, Brückner, Schlegl, Antfolk, 

Bäckström, Zappalà, Osterheider, & Santtila, manuskript inlämnat för granskning, 

2012). Båda bildhelheterna föreställde mänskor på olika mognadsnivå (prepubertal, 

peripubertal och postpubertal). Hypoteserna var följande: 

(1) Oberoende av stimulis mognadsnivå kommer 

a. Stimuli föreställande nakna mänskor att ge längre reaktionstider 

jämfört med stimuli föreställande påklädda mänskor, samt att 

b. Stimuli föreställande det sexuellt föredragna könet kommer att ge 

längre reaktionstider jämfört med stimuli föreställande det sexuellt 

icke-föredragna könet. 

(2) Reaktionstiderna kommer att påverkas av vilken grupp deltagaren hör till och 

vilken mognadsnivå stimuli är, så att föredragen mognadsnivå kommer att ge 

längre reaktionstider jämfört med icke-föredragen mognadsnivå. Därför 

antogs att, 

a. Sexualförbytare med barnoffer (CSO) kommer att ha längre 

reaktionstid då stimuli är prepubertalt, jämfört med om stimuli är 

peripubertalt eller postpubertalt.     

b. Kontrollgrupperna (OSO, NSO, CC) kommer att ha längre 

reaktionstider då stimuli är postpubertalt jämfört med då stimuli är 

peripubertalt eller postpubertalt. 

Utöver detta ville vi även utvärdera förmågan hos CRT paradigmet att differentiera 

mellan sexualförbrytare med barnoffer (CSO), sexualförbrytare med vuxna offer 

(OSO), förbrytare skyldiga till andra brott än sexualbrott (NSO) samt kontroller ur 

normalpopulationen (CC) för att kunna bedöma paradigmets användbarhet för 

diagnostisk på en individuell nivå. 

 

 Metod 
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 Data från 235 manliga deltagare i åldern 19 och 72 inkluderades i analyserna. 

Experimentgruppen CSO (n = 77) och kontrollgrupperna OSO (n = 48) och NSO (n = 

15) testades på psykiatriska sjukhus och fängelser i Tyskland och Italien. 

Kontrollgruppen CC (n = 95) var ett bekvämlighetssampel som testades i Finland. 

Alla deltagare gav sitt informerade samtycke innan de deltog i experimentet.  

 Genom att använda självrapporterat sexuellt intresse för män och kvinnor från 

frågorna 11 och 12 i frågeformuläret Sell Assessment of Sexual Orientation (SASO; 

Sell, 1996), delade vi in deltagarna i en grupp med huvudsakligen homosexuellt 

intresse och en grupp med huvudsakligen heterosexuellt intresse. I gruppen med 

sexualförbrytare med barnoffer och gruppen med sexualförbrytare med vuxna offer 

delades deltagarna in i de två grupperna beroende på könet på deras offer, deltagare 

med offer av uteslutande kvinnligt kön kodades som huvudsakligen heterosexuella 

medan deltagare med minst ett offer av manligt kön kodades som huvudsakligen 

homosexuell. 

 För att kontrollera för snabbhet och högre kognitiv funktionsnivå beroende på 

yngre ålder användes deltestet ”kodning” och deltestet ”bildabsurditeter” ur det non-

verbala testet Beta III (The Psychology Corporation, 1997). 

 För att säkerställa att testet mäter pedofiliskt intresse användes frågeformuläret 

the Screening Scale for Pedophilic interest (SSPI; Seto & Lalumiére, 2001), som 

mäter intresse i barn hos sexualförbrytare med barnoffer.  

 Bildmaterialet som användes i experimentet var från två bildhelheter, VPS 

(Dombert, Mokros, Brückner, Schlegl, Antfolk, Bäckström, Zappalà, Osterheider, & 

Santtila, manuskript inlämnat för granskning, 2012) och NRP (Pacific Psychological 

Assessment Corporation, 2004). Bilderna föreställde tre olika mognadsnivåer, 

prepubertal, peripubertal och postpubertal mognadsnivå som korresponderar mot 

olika Tanner nivåer från 2 till 5 (Tanner & Whitehouse, 1976). Bilderna bestod av 

nakna och påklädda mänskor, samt av neutralt stimuli i form av abstrakta bilder 

komponerade av olika färger. På bilden hade en orange prick klippts in i någondera av 

de fyra hörnen eller i mitten av bilden.   

 Experimentet var datoriserat och genomfördes samtidigt i Finland, Tyskland 

och Italien med samma instruktioner (översatta från engelska till svenska, finska, 

tyska och italienska). Experimentet genomfördes med fyra olika på varandra följande 

test, alla test motbalanserades för att kontrollera för trötthet och övning. CRT kunde 

förekomma i alla positioner. Innan den datoriserade delen av experimentet inleddes 
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genomförde deltagarna Beta III deltesten. Då den datoriserade delen inleddes visades 

ett fixeringskors visades på skärmen i 1000 ms före varje försök, varpå en bild med en 

inklippt orange prick dök upp. Deltagaren svarade så snabbt som möjligt genom att 

trycka på motsvarande siffertangent (1,3,5,7,9) beroende på vilken position pricken 

fanns i. Bilden visades tills svar hade getts. Efter att svar hade getts visades en tom 

skärm i 2000ms innan nästa fixeringskors dök upp på skärmen. Det totala antalet 

försök i testet var 135. Efter att ha genomfört alla fyra test i experimentet fyllde 

deltagarna i SASO (Sell, 1996). 

 Vi använde oss av ett mixed-design upplägg med kända grupper (CSO, OSO, 

NSO, CC), med mellanindividsvaiabeln grupp, inomindividvariabeln mognadsnivå på 

stimuli och beroende variabeln reaktionstid.  

 SPSS 17.0 (SPSS Inc., 2008) användes för att analysera resultaten. Endast 

försök med korrekta svar och reaktionstider mellan 200 ms och 3 SD analyserades. 

Bilderna kodades som sexuellt relevanta eller sexuellt icke-relevanta beroende på 

grupptillhörighet (CSO, OSO, NSO, CC) och sexuell läggning (homo- eller 

heterosexuell). Eftersom våra data innehöll upprepade observationer med en 

förväntad men okänd korrelationsstruktur användes Generalized Estimating Equations 

(GEE; t.ex. Gardiner, Luo, & Roman, 2009). Eftersom en preliminär 

regressionsanalys visade att ålder var positivt associerat, och Beta kodning och 

bildabsurditeter var negativt associerat med reaktionstid inkluderades dessa variabler 

som kovarianter i GEE-analyserna. För att differentiera mellan grupperna utfördes 

Receiver Operating Characteristics (ROC; t.ex. Zou, O’Malley, & Mauri, 2007).  

  

 

 Resultat 

 I enlighet med vår hypotes (1a) att stimulibilder föreställande nakna mänskor 

skulle orsaka längre reaktionstider än stimulibilder föreställande påklädda mänskor, 

fann vi signifikanta skillnader i reaktionstider så att bilder på nakna mänskor orsakade 

längre reaktionstider än bilder på påklädda mänskor. Detta mönster var sant för både 

CRT-NRP och CRT-VPS. I båda bildhelheterna fanns även en huvudeffekt av 

sexuellt relevant stimuli, så att bilder som föreställde det sexuellt föredragna könet 

orsakade längre reaktionstider jämfört med bilder på det icke-föredragna könet, helt i 

enlighet med hypotes (1b).  
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 Hypotes (2a) att CSO gruppen skulle ha längre reaktionstider då stimulis 

mognadsnivå var prepubertalt, men kortare reaktionstider då stimulis mognadsnivå 

var peri- eller postpubertalt kunde endast delvis påvisas. CRT-NRP påvisade 

signifikant längre reaktionstider i det förväntade mönstret, så att en signifikant 

huvudeffekt kunde påvisas av grupp och en interaktionseffekt kunde påvisas av grupp 

och stimulis mognadsnivå på reaktionstid. CRT-VPS påvisade endast en huvudeffekt 

av stimulis mognadsnivå så att postpubertalt stimuli orsakade längre reaktionstider än 

pre- och peripubertalt stimuli, men inga interaktionseffekter av grupp och stimulis 

mognadsnivå kunde påvisas. Detta innebär att det finns en tendens i rätt riktning men 

att denna inte är tillräckligt stark för att vara statistiskt signifikant. Hypotes (2b), att 

kontrollgrupperna (OSO, NSO, CC) skulle uppvisa längre reaktionstider på 

postpubertala stimuli jämfört med pre- eller peripubertala stimuli kunde endast delvis 

understödas. Kontrollgrupperna hade signifikant längre reaktionstider då stimuli var 

postpubertalt jämfört med prepubertalt stimuli, men reaktionstiderna för peripubertalt 

stimuli varierade mellan grupperna. Endast CC gruppen uppvisade förväntat resultat. 

För att utvärdera CRT paradigmets förmåga att differentiera mellan CSO och 

kontrollgrupperna på individnivå gjordes ROC-analyser. Först skapades individuella 

index så att det individuella medelvärdet för reaktionstiderna på postpubertalt stimuli 

subtraherades från det individuella medelvärdet för reaktionstiderna på prepubertalt 

stimuli, så att ett positivt index skapades för sexualförbrytare med barnoffer och ett 

negativt index skapades för kontrollgrupperna. För både CRT-NRP och CRT-VPS 

användes de individuella indexen som predicerande variabel och grupptillhörighet 

som den beroende variabeln i en binär logistisk regressionsanalys. Vi erhöll en relativt 

bra differentieringskapacitet för CRT-paradigmet, med AUC-värde .66 (p < .001) när 

vi differentierade CSO från kontrollgrupperna. AUC-värdet för CRT-NRP var som 

förväntat lite högre (.66, p < .001) än värdet för CRT-VPS (0.63, p < .001).  

 

 Diskussion 

 Såvitt vi vet är detta den först studien som i ett större och mer varierat sampel 

(N = 235, fyra grupper) som undersökt SCID effekten i CRT paradigmet med avsikt 

att differentiera mellan sexualförbrytare med barnoffer från kontroller. Vi hittade stöd 

för en stor del av våra hypoteser och AUC-värdet som erhölls i ROC-analyserna var 

relativt bra. Resultaten tillhandahåller stöd för SCID effekten (Geer & Bellard, 1996; 

Geer & Melton, 1997) och erbjuder även stöd för de teorier om sexuell 
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informationsbearbetning som SCID effekten baserar sig på (Janssen et al., 2000; 

Singer 1984). Det finns tidigare forskning som påvisat att CRT paradigmet kan 

användas för att differentiera mellan hetero- och homosexuellt intresse (Santtila et al., 

2009). Våra resultat kan även påvisa att det finns en signifikant huvudeffekt av 

grupptillhörighet och en interaktionseffekt av grupptillhörighet och stimulis 

mognadsnivå på reaktionstider i CRT-NRP, vilket innebär att CRT-NRP även kan 

användas som ett mått på avvikande sexuellt intresse. Däremot är inte AUC-värdet 

tillräckligt högt för att man ska kunna använda det på individuell nivå för diagnostik, 

även om resultaten är lovande.  

 Det är viktigt att ta hänsyn till att vår experimentgrupp CSO bestod av 

sexualförbrytare med barnoffer, och inte nödvändigtvis pedofiler. Forskning av Seto 

(2007) visar på att ungefär 50 % av sexualförbrytare med barnoffer har ett pedofiliskt 

intresse varför det är rimligt att anta att samma procent även gäller 

experimentgruppen CSO. Den mest sannolika effekten som detta haft på den här 

studien är att det sänkt AUC-värdet, vilket alltså kunde vara en delförklaring till 

varför värdet inte var statistiskt betydelsefullt. En annan förklaring till AUC-värdet 

kan även vara att det i någon av kontrollgrupperna fanns deltagare med pedofiliskt 

intresse.  

 Denna studie har begränsningar som är viktiga att beakta. Indelningen i de två 

grupperna huvudsakligen homosexuell och huvudsakligen heterosexuell kan anses 

vara något godtycklig, och för framtida forskning skulle det vara bra att hitta ett mer 

precist sätt. Indelningen var dock viktig med tanke på kodningen av stimuli som 

antingen sexuellt relevant eller sexuellt icke-relevant. En bättre indelning enligt 

sexuell läggning kunde höja differentieringskapaciteten. Det kan även vara av vikt att 

beakta faktorer som kan påverka resultaten på ett sätt som vi inte räknat med. Till 

exempel har deltagarna i CSO gruppen har avtjänat fängelsestraff till följd av sina 

sexualbrott, och bilder på nakna barn kan därför väcka känslor av ångest, och inte 

sexuellt intresse, som förlänger reaktionstiderna. Dock talar effekten av sexuellt 

relevant stimuli på reaktionstiderna emot att dessa skulle påverkas av ångest.  

Det verkar överlag som om bilderna i CRT-NRP ger fler signifikanta resultat 

än bilderna i CRT-VPS. Bilderna CRT-VPS är helt animerade och till följd av den 

höga takten i testet kan det innebära att deltagarna inte hinner uppfatta bilden helt 

eftersom animerade bilder inte är biologiskt betingade. Detta skulle vara av vikt att 

undersöka närmare i vidare forskning.  
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 Med tanke på fortsatt forskning kring CRT-paradigmet som ett mått på 

pedofiliskt intresse finns det flera saker som bör beaktas. Ifall man kunde kontrollera 

för pedofiliskt intresse i experimentgruppen skulle differentieringskapaciteten troligen 

stiga, vilket skulle öka möjligheterna att använda CRT paradigmet på en individuell 

nivå för diagnostik. Simulering är ett allvarligt problem gällande bedömning av 

pedofiliskt intresse med sociala orsaker som grund (Kalmus & Beech, 2005), och 

detta har inte kontrollerats för i denna studie. I fortsatt forskning skulle det dock vara 

av vikt eftersom det är en svaghet i denna studie.  

Om CRT paradigmet skulle vidareutvecklas skulle det ha flera fördelar 

jämfört med traditionella sätt att mäta avvikande sexuellt intresse eftersom det är 

icke-inkräktande, oberoende av komplicerad mätutrustning, har goda möjligheter att 

standardiseras och är förknippat med färre etiska betänkligheter med avseende på 

stimulibilderna. Dessutom är CRT paradigmet helt datoriserat vilket gör att risken för 

att experimentledaren påverkar resultatet liten. Med tanke på dessa fördelar och de 

lovande resultat som denna studie kan presentera är det av vikt att fortsätta utveckla 

CRT paradigmet, men med avseende på studiens begränsningar är det även viktigt att 

betona att vidare forskning behövs.    
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