
1 
 

 

 

 

 
 

Viljan att bli sedd utan att bli dömd 
 
 
 

             - En studie om sexmissbruk, samhällets medvetande och bemötande      



2 
 

 
MITTUNIVERSITETET 
Institutionen för Socialt Arbete    

 
 

      ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs           
               
 
HANDLEDARE: Åsa- Helena Hedman  
 
 
SAMMANFATTNING: 

 
Idag anses inte sexmissbruk helt självklart vara ett missbruk. Vare sig Socialstyrelsen eller Statens 
Folkhälsoinstitut arbetar med frågor angående sexmissbruk. Diskussionen som förs idag sker i 
media och privata bloggar och handlar om huruvida sex kan vara ett missbruk eller om det enbart 
handlar om självkontroll. Vad som är tydligt i diskussionerna är centraliseringen kring själva sexet, 
där konsekvenser och bakomliggande orsaker glöms bort. Denna enögda sida av debatten visar 
tydligt på en okunskap, inte bara från majoritetssamhället utan även bland de som arbetar på de 
olika instanser som kommer i kontakt med sexmissbrukare. Trots en kraftig ökning i de olika 
självhjälpsgrupperna är den professionella hjälpen som går att få begränsad till endast ett 
behandlingshem och en privatklinik i Sverige. Forskning om sexmissbruk kommer till största del 
från USA medans det i Sverige ligger på en diskussionsnivå om huruvida sexmissbruk finns eller 
inte. Syftet med studien var att genom intervjuer med tre personer uppmärksamma deras 
upplevelser av att ha ett missbruk som inte är erkänt och socialt accepterat som ett missbruk. 
Intervjupersonerna har berättat om sitt sexmissbruk och hur det har påverkat deras liv under olika 
skeenden. De har även reflekterat över hur diskussionen om sexmissbruk ser ut idag och vad de tror 
att ett erkännande skulle få för betydelse. Alla intervjupersoner uttrycker en upplevelse av 
utanförskap. Ett utanförskap som de tror kan vara grundat i att just sex är ett så laddat ämne. Vad 
som också framkommit i studien är att upplevelsen av att ha ett sexmissbruk kan liknas med de 
känslor som finns i andra missbruk. Alla respondenter uttrycker även att de skulle kunna ha vilket 
missbruk som helst och att det endast handlar om olika symtom på ett dåligt mående. Vad som 
verkligen skiljer sexmissbruk, från till exempel substansmissbruk, är hjälpinsatserna. 
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Ett stort tack till våra respondenter vilka genom sin medverkan 

har gjort det möjligt att genomföra denna uppsats. 
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1. Inledning  

 

Idag är sexmissbruk inte accepterat som ett missbruk och det finns ingen klar definition av vad det 

innebär. De flesta som direkt arbetar med sexmissbruk är dock eniga om att WHO:s definition av 

missbruk International Classification of Diseases, tionde upplagan (ICD-10), även borde gälla 

sexmissbruk. ICD-10 definierar missbruk som: ” A pathological relationship with a mood altering 

experience or thing that causes damage to the person and/or others.” (Carnes & Adms, 2002 s. 345). 

På ett liknande sätt definierar American Psychiatric Assosiations diagnosmanual (APA), Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders, fjärde upplagan (DSM-IV) missbruk (Runquist, 1998). 

Vare sig Folkhälsoinstitut eller Epidemiologiskt centrum (EpC), som går under Socialstyrelsen, 

behandlar eller arbetar med problematiken kring sexmissbruk (Personlig kommunikation, 12 

oktober, 2009)1.    

 

Frågan som lyfts fram i diskussioner mellan olika forskare kring sexmissbruk handlar om huruvida 

det finns personer som kan vara sexmissbrukare eller om det endast handlar om moral och kontroll 

av sin lust. Tveksamhet till om sexmissbruk existerar i diagnostisk betydelse finns, där man istället 

menar att det skulle kunna handla om en effekt av andra grundtillstånd som exempelvis 

amfetaminmissbruk, mani, ADHD eller hypersexualitet (Dagens nyheter, 10 september 2009). 

Samtidigt finns det likheter mellan sexmissbruk och andra missbruk där kontrollförlusten över 

beteendet eller substansen kan ses som en gemensam nämnare (Svenska dagbladet, 5 september 

2007). Idag finns det endast ett behandlingshem i Sverige som är specialiserat på sexmissbruk, 

utöver det är den enda hjälpen som går att få från självhjälpsgrupper. Sedan 2004 uppskattas det att 

antalet medlemmar har ökat med 300 procent i dessa självhjälpsgrupper (Dagens nyheter, 16 januari 

2008). Den stora uppslutningen till självhjälpsgrupperna visar tydligt på att ett behov av hjälp finns. 

För att kunna bemöta hjälpbehovet krävs kunskap, och kunskap kommer från erfarenheter och 

forskning. Idag kan forskningen anses vara fragmentarisk och mer forskning behövs för att fylla i 

de luckor som finns (Hagedorn & Juhnke, 2005).  

 

Vi anser att debatten är viktig för att skapa medvetenhet och reflektion kring ämnet för att på så sätt 

få sexmissbruk accepterat som ett missbruk. Efter att tagit del av debatter, bloggar och diskussioner 

om sexmissbruk har det visats sig att meningarna kring ämnet går isär. Vi tycker också att detta 

                                                 
1  Kristina Bränd Persson, Enheten för klassifikationer och terminologi, EpC och Marlene Makenzius, Avdelningen 

för levnadsvanor, utredare för sexuellhälsa, Statens folkhälsoinstitut.  
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visar att ämnet är aktuellt och berör eller i alla fall borde beröra EpC, Statens folkhälsoinstitut och 

andra instanser som kan komma i kontakt med sexmissbrukare i sitt yrke. Genom att ingen av 

instanserna som jobbar med hälsa och sociala frågor arbetar med eller tar upp problematiken kring 

sexmissbruk, kan det ses som att sexmissbruk inte är erkänt som ett missbruk och som faktiskast 

kräver behandling.  

 

Vi tror att de som har ett sexmissbruk känner ett förmodat utanförskap i relation till vad som är en 

accepterad sexualitet i majoritetssamhället. Utanförskapet kanske skulle mildras om det fanns en 

mer öppen inställning och en större acceptans i majoritetssamhället, liksom i de myndigheter och 

organisationer som jobbar med sociala och medicinska frågor. Idag erbjuder inte staten någon hjälp 

till personer med sexmissbruk utan de får vända sig till självhjälpsgrupper eller själva betala för 

vård på den enda privata specialiserade behandlingsklinik som finns i Sverige. Visserligen finns det 

ett behandlingshem till i Sverige, men de behandlar endast sexmissbruk i relation till andra 

missbruk. Om staten erbjöd hjälp kanske bemötandet mot sexmissbrukare skulle se ut på ett annat 

sätt än vad det gör idag, där en början till ett erkännande skulle kunna grundas.  

 

Efter att ha hört oss för om sexmissbruk har det framkommit att det inte är ett välkänt missbruk, 

vare sig bland de som skulle kunna tänkas arbeta med det eller i vår omgivning. Genom att öka vår 

och andras kunskap om hur det kan vara att leva med ett sexmissbruk och vad det kan få för 

konsekvenser för personens livsvillkor, vill vi skapa en förståelse som förhoppningsvis kan vara till 

hjälp för socialt arbete. En djupare diskussion och medvetenhet kan också, tror vi, hjälpa till för att 

få sexmissbruk erkänt. Genom intervjuer med tre sexmissbrukare vill vi lyfta fram och reflektera 

över deras tankar, känslor och upplevelser över hur omgivningen har bemött dem. Vidare vill vi 

belysa hur det känns att ha ett missbruk som inte behandlas eller diskuteras av vare sig EpC, RFSU 

eller Statens folkhälsoinstitut. Forskning och litteratur som lästs benämner sexmissbruk på olika 

sätt. Några av begreppen vi har stött på är sexmissbruk (Moelker, 2006), sexual compulisvity 

(Bancroft & Vulkadinovic, 2004), sexuellt dysberoende (Dysberoendekliniken, 2007), sexberoende 

(Gullberg, 2009). Vi har i uppsatsen valt att använda oss av ”sexmissbruk” då vi utgår från Patrick 

Carnes (2002) definition av sexmissbruk.  

 

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att uppmärksamma tre människor med ett sexmissbruk och hur de förhåller 

sig till att ha ett missbruk som inte är erkänt. Fokus kommer att ligga på deras erfarenheter och 



7 
 

berättelser om hur sexmissbruket har påverkat dem i olika skeenden och hur de förhåller sig till de 

attityder som de mött nu och då.  

1.2 Begreppsdefinitioner 

Nedanför följer definitioner av begrepp och hur de kommer att användas i uppsatsen.  

 

 

1.2.1  Sexmissbruk 

Sexmissbruk handlar om att tappa kontrollen över sitt sexuella beteende. Vi kommer i uppsatsen 

använda oss av sexmissbruk oberoende av hur sexmissbruket sett ut för respondenterna. En bredare 

definition av sexmissbruk finns under rubriken 3.1 ”Definition av sexmissbruk”.  

 

 

1.2.2 Samhället 

I uppsatsen används ”samhälle” utifrån de debattartiklar, bloggar och information som vi har tagit 

del av via internet, artiklar och litteratur. I den bemärkelse huruvida samhället inte erkänner och 

accepterar sexmissbruk som ett missbruk syftar det till hur artiklar, bloggar och debattartiklar 

diskuterar sexmissbruk.  

 

 

1.2.3 Acceptans och erkännande 

Med acceptans och erkännande av sexmissbruk menar vi att det ska likställas med andra missbruk 

såsom till exempel substans- mat- och spelmissbruk. Med ett erkännande ifrån samhället syftar vi 

på en attitydförändring och att frågan lyfts upp bland de instanser som arbetar med sociala- och 

medicinska frågor. 
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2. Metod 

 

Det här kapitlet syftar till att diskutera och redogöra för den metod och det tillvägagångssätt som 

används för att besvara och uppnå studiens syfte. Den medicinska forskningen har i stor del 

uteslutits eftersom den riktar in sig på vad som händer i hjärnan och det är inte av relevans för 

studiens syfte.  

 

 

2.1 Etik och urval 

Uppsatsen har krävt många etiska överväganden där vetenskapsrådets fyra etiska principer inom 

forskning har använts som etiska riktlinjer för att överväga och reflektera över de beslut som gjorts 

(Vetenskapsrådet, 2002). I sökandet efter respondenter valdes sökvägar med största eftertanke. Efter 

att ha fått tips från Köp av sexuella tjänster (KAST) i Malmö om olika tillvägagångssätt uteslöts en 

del forum och sidor på Internet. Uteslutningar av vissa sökvägar gjordes för att minska risken att 

kränka någon då en del sexmissbrukare uttryckt att de var trötta på att vara ”studieobjekt” men även 

för att en del av dessa forum skulle få vara en ”fristad” där de kan få vara utan att bli störda. För att 

minska risken att någon skulle ta skada har vi valt att inte intervjua personer som är under 

behandling. Minst ett års distans till sitt missbruk har också varit ett krav från vår sida, detta har 

gjort att vi har fått tacka nej till två intresserade respondenter.  

 

Som urvalsmetod har självselektion tillämpats. Intervjupersonerna har fått vetskap om studien 

genom att e-post skickats ut där syftet med studien och intervjuerna presenterats men även 

information om vilka vi är, vad vi läser och varför vi skriver om ämnet. Informationen gavs för att 

respondenterna skulle få möjlighet att vara så förberedda som möjligt inför intervjuns innehåll samt 

att det ska vara lättare för dem att avgöra om de vill medverka. Därefter har de själva valt att ta 

kontakt med oss för att medverka (Halvorsen, 1992). Antalet intervjuer har bestämts av antalet 
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intresserade. Intervjupersonerna bor i olika delar av Sverige och då det fortfarande är en relativt 

liten grupp har vi valt att inte uppge var och hur vi fått kontakt med dem. Alla uppgifter om 

intervjupersonerna kommer att vara konfidentiella och fiktiva namn kommer att användas i 

uppsatsen. Anonymiteten och konfidentialiteten har varit ett krav från samtliga medverkande.  

 

Samtyckekravet innefattar att intervjupersonen måste ha gett sitt godkännande till att medverka i 

studien och i intervjun (vetenskapsrådet, 2002). Samtliga informanter samtyckte till intervjun och 

att den skulle bandas, samt att materialet skulle användas i studien. Intervjupersonerna har fått 

möjligheten att få transkriberingen av intervjun skickad för att läsa igenom den, tillägga något eller 

avböja medverkan. Intervjuerna kom att göras via telefon där valmöjligheten att bli uppringd eller 

att själv ringa upp har funnits för att på så sätt ha möjligheten att vara anonym även för oss. Innan 

intervjun har respondenterna fått möjligheten att tacka nej, välja att inte svara på frågor eller avbryta 

intervjun när de ville. Med hänsyn till konfidentialiteten har visst material från intervjuerna 

uteslutits ur transkriberingarna. Allt material har även raderats direkt efter det att studien var klar. 

Genom en pilotintervju med en kvinna som har haft ett missbruk fick vi konstruktiv kritik vilket 

ledde till ändringar av en del frågor för att göra dem mer lättförståliga men även för att minska 

risken att kränka någon. Pilotintervjun ledde till att en del av frågorna uteslöts ur den slutgiltiga 

intervjumallen (Ghazanfareeon- Karlsson, 2006).  

 

Informationskravet om hur information om enskilda individer ska användas syftar till att det 

insamlade datamaterialet enbart ska användas i det forskningssyfte man uppgett för informanterna 

eller av andra forskare som går under samma principer som den ursprungliga intervjuaren. 

Uppgifter får inte lämnas ut för kommersiellt bruk eller andra icke forskningssyften 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

 

 

2.2 Datainsamlingsmetod och genomförande av intervjuerna 

För att besvara syftet har intervjuer genomförts med tre personer som har ett sexmissbruk. 

Intervjupersonerna har kontaktats på olika sätt. Efter att ha kontaktat de personer som tackat ja till 

intervjun via e-post avtalades en tid för intervju. För att kunna spela in intervjun på diktafon 

användes en telefon med högtalarfunktion. En av oss genomförde intervjun medan den andre hade 

ett passivt deltagande. När intervjun var avslutad fick de möjlighet att reflektera över intervjun, 

tillägga något eller ställa frågor till oss (Kvale & Brinkmann, 2009). Transkriberingarna skrevs 

direkt efter intervjun för att försöka fånga nyanserna så bra som möjligt. Vi var båda delaktiga i alla 
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tre transkriberingarna för att minska risken att missa några viktiga delar. För att ytterligare försäkra 

att den utskrivna intervjun var så korrekt och överensstämmande med intervjun som möjligt 

lyssnade vi tillsammans igenom den igen med utskriften framför oss.  

 

 

2.3 Intervjumanualen  

För att vara säkra på att intervjufrågorna skulle vara relevanta har de utarbetats med syftet med 

studien i åtanke. Kunskap om sexmissbruk har även inhämtats för att veta vilka frågor som kan vara 

av vikt att ställa. Intervjuguiden är utformad efter en halvstrukturerad intervjumall där teman har 

varit olika tidsperioder i deras liv där essentiella frågor har formulerats under dessa teman. Det har 

samtidigt funnits en möjlighet att förändra frågornas ordningsföljd och ställa följdfrågor för att få 

ett mer detaljerat svar eller för att följa upp svaren (Kvale & Brinkmann, 2009). Med hjälp av öppna 

frågor har vi även strävat efter att få respondenten att svara så berättande som möjligt (Kvale & 

Brinkmann, 2009) men även för att de ska känna att de kan svara som de själva vill (Halvorsen, 

1992). Valet av kvalitativa intervjuer har gjorts för att försöka fånga beskrivningar som bygger på 

respondenternas egna ord om upplevelser utifrån den kontext de befinner sig i (Larsson et al., 

2005). 

 

 

2.4 Validitet och reliabilitet 

Valet av en halvstrukturerad mall har gjorts för att på bästa sätt uppfylla syftet med studien genom 

intervjuerna (Larsson et al., 2005). För att stärka underlaget till analysen har de färdiga 

transkriberingarna skickats till respektive intervjuperson där de har haft möjlighet att kommentera 

eller meddela om det är någonting de inte vill ska vara med eller om det är någonting som 

missuppfattats. Detta medför även en högre trovärdighet i materialet (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Pilotintervjun har också höjt kvaliteten på arbetet då den genererade tips och ändringar av 

intervjufrågorna (Ghazanfareeon- Karlsson, 2006). Transkriberingarna är inte exakta återgivningar 

av intervjun, men de ger ändå ett stabilt underlag för forskningssyftet. De svar som framkommit i 

intervjuerna garanterar inga objektiva sanningar. Det är personernas egna subjektiva berättelser och 

uppfattningar om sitt sexmissbruk som studien bygger på, och detta ger en trovärdig kunskap om 

just dessa individers erfarenheter och känslor (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

För att höja reliabiliteten har beskrivningar av de olika stegen i processen gjorts så precist som 

möjligt (Halvorsen, 1992). All teknik har kontrollerats och testats inför varje intervju för att 
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försäkra en god kvalité. Trots detta infann sig mobiltelefonstörningar på bandinspelningarna, vilket 

kan ses som ett metodproblem. Men då det inte framlades några ändringar från respondenternas sida 

efter att ha läst transkriberingarna anser vi att störningarna endast var av marginell betydelse. 

Erfarenheter från pilotintervjun gav kunskap om hur bästa ljud skulle spelas in samt hur hög 

ljudnivå samtalet behövde vara. Telefonintervjuer medför också att kroppsspråk inte kunde iakttas 

och förtydliga det som sades där eventuella nyanser kan ha missats.  Vid intervjutillfället och under 

transkriberingen har vi båda varit delaktiga för att lyssna och verifierat utskrifterna vilket anses höja 

trovärdigheten i materialet. Den begränsade erfarenhet vi har kan ha påverkat när i samtalet 

följdfrågorna ställdes och på vilket sätt samtalet styrdes. Att kunna styra intervjun och avhålla 

intervjupersonen från utsvävningar beror också på intervjuarens kvalité (Kvale& Brinkmann, 2009). 

 

Trots att uppsatsen bara bygger på tre intervjuer är förhoppningen att resultatet kan komma att vara 

användbart i framtiden för att sexmissbruk ska bli accepterat som ett missbruk. Förhoppningen är 

att det inte bara ska bli erkänt av dem som kommer i kontakt med sexmissbruk i sitt yrke utan även 

av majoritetssamhället (Larsson et al., 2005).  
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3. Tidigare forskning och definition av sexmissbruk 

 

I det här kapitlet definieras sexmissbruk och vad det innebär mer ingående. Här presenteras även 

vad som tidigare skrivits internationellt och nationellt om sexmissbruk. (För en mer detaljerad 

sökningsredovisning se bilaga 2). Svar från de instanser och organisationer som kontaktats kommer 

också att redogöras nedan.  

 

 

3.1 Definition av sexmissbruk 

Eftersom sexmissbruk inte är erkänt och accepterat som ett missbruk finns det inte heller någon 

allmängiltig definition. Vår studie kommer att utgå från Patrick Carnes definition, som är en erkänd 

forskare och terapeut inom missbruk (Carnes, 2009). Carnes nämns som en pionjär inom området 

och refereras ofta av andra missbruksforskare (Hagedorn & Juhnke, 2005). Carnes har utarbetat nio 

olika karakteristiska drag som kan vara en indikation på ett sexmissbruk samt olika drag som kan 

urskiljas hos dem som har ett sexmissbruk. Att utforska sin sexuallitet gör inte någon till 

sexmissbrukare, inte heller att vara otrogen, fantisera om sex eller att onanera. Inga av dessa 

beteenden kan i sig själva kallas för sexmissbruk. Men upprepningen, tätheten, känslan av att tappa 

kontrollen, besattheten och konsekvenserna av beteendet kan fastställa om det är ett missbruk eller 

inte. Vad som ofta urskiljer ett beteende som ett missbruk är en höjd tolerans där en ökad ”dos” 

behövs för att uppnå samma effekt och där uteblivande av ”drogen” leder till abstinens. Ett annat 

tydligt tecken är när missbruket tar över andra viktiga aktiviteter i livet och personen fortsätter med 

sitt beteende trots fysiska eller psykiska skador. Känslan av att ha förlorat kontrollen över sina 

beteenden kan också framkalla många olika negativa känslor hos individen såsom hjälplöshet, 

frustration, hopplöshet, förtvivlan och skam (Carnes & Adams, 2002).  
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3.2 Tidigare forskning i Sverige  

Forskningen om sexmissbruk i Sverige är väldigt fragmentarisk.  De artiklar som finns riktar in sig 

på olika områden där till exempel homosexualitet, HIV eller Internets påverkan ligger i fokus. 

Sökningar på sökmotorerna Academic Search Elite, CSA Social Sciences och Libris gav det 

samlade resultatet av tre studier om sexmissbruk, varav en var vetenskaplig. De tre studier som 

hittats har riktar in sig på olika områden där porr, sex och kärlek på internet har varit i fokus.  

Rapporten ”Kärlek och sex på internet” är den största undersökningen som gjorts i Sverige. Den 

handlar om svenskarnas vanor av sex och kärlek på internet och hur det påverkar dem och vilka 

konsekvenser det ger. Undersökningen utgår från både män och kvinnor och internet beskrivs i 

rapporten som en ny sexuell revolution för att uttrycka sig och utforska sin egen sexualitet med 

valmöjligheten att vara anonym eller offentlig. Ett av flera resultat forskarna kommer fram till är att 

nätsexmissbrukaren visserligen finns, men att hon eller han inte är speciellt vanligt förekommande. 

Även om rapporten inte handlar om sexmissbruk i sig, eftersöks en mer mångsidig diskussion kring 

ämnet där baksidan av myntet, missbruket, också tas upp (Månsson et al., 2003:1).  

 

I artikeln ”Pornografimissbruk grundläggs tidigt” berättar Bertil Berg, psykoterapeut på RFSU, om 

missbruk som något som styrs av krafter som han eller hon inte kan kontrollera och som tar över 

vardagen. Vidare förklarar han att de män som vänder sig till dem beskriver att de varit väldigt 

ensamma i sin barndom där de haft en dålig kontakt med sina föräldrar. När de sedan i tidig ålder, 

ofta runt tio- tolvårsålder, upptäcker onani och pornografi upplever de det som något orosdämpande 

och som de använder som tillflykt. I vuxen ålder förknippar de sedan sexualiteten med känslan av 

att hantera svåra känslor vilket resulterar i att sexualiteten triggas igång av känslor av ensamhet, 

olust, rastlöshet och tomhet (Westberg, 2004).  

 

Den tredje artikeln, ”Upptäckten av nya beroende- från alkohol till spel och sex”,  tar upp vad 

begreppen missbruk och beroende innefattar samt vad en bredare syn på missbruk och beroende 

skulle få för konsekvenser. Artikeln tar även upp hur det under de senaste två decennierna kunnat 

ses en förändring och utvidgning av vad som ingår under missbruk och beroende. Forskning från 

USA täcker nu andra typer av beroendetillstånd förutom alkohol och droger forskas det nu även om 

spel-, sex-, mat- och kontokortsberoende. Diagnosmanualerna DSM-IV och ICD-10 har successivt 

utvidgats för att inte endast gälla substansrelaterade missbruk utan även beroenden och missbruk 

som till exempel spel- och matmissbruk. Trots utvidgningen av definitioner finns det missbruk som 

inte nämns eller berörs på något sätt i DSM-IV och ICD-10, som till exempel sexmissbruk och 

arbetsnarkomani. Slutsatsen av artikeln visar att fastän missbruk erkänns av DSM-IV och ICD-10 så 

är det inte en självklarhet att socialtjänsten automatiskt förändrar sin inställning och erbjuder hjälp 
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till dem som har ett missbruk (Runquist, 1998).  

 

På Karolinska institutet (KI) pågår forskning om vad som händer i hjärnan när människan utvecklar 

ett missbruk. Oberoende av vilket missbruk som framkallas reagerar hjärnan på samma sätt. Det är 

en sjukdom och en förändring i hjärnan som är långvarig där det alltid finns risk för återfall. 

Forskarna på KI, efterlyser mer forskning om beroende och tycker att staten borde satsa mer pengar 

på området men även på information inom vården för att öka kompetensen kring olika typer av 

missbruk och behandling (Ohlin, 2004).  

3.3 Tidigare forskning internationellt 

I USA uppskattas det att mellan 17 och 37 miljoner människor har ett sexmissbruk. Den 

tillgänglighet av material och kommunikationsmöjligheter som finns på internet och den anonymitet 

som internet erbjuder tros kunna vara en faktor till att sexmissbruk kan komma att öka (Hagedorn & 

Juhnke, 2005).  

 

En del forskare anser att man idag bör kunna använda sig av samma diagnosskala vid sexmissbruk 

som används för substansmissbruk eftersom kriterierna passar in oavsett missbruk och en vidgning 

av synen på begreppen beroende och missbruk behövs. Definitionen som lyder idag för missbruk 

enligt DSM-IV har visats sig kunna användas, med mindre ändringar, för att definiera spelberoende 

och ätstörningar men även för att definiera sexmissbruk (Hagedorn & Juhnke, 2005). Trots att en 

del forskare anser att det skulle gå att använda DSM-IV till att definiera sexmissbruk, har APA inte 

skrivit in sexmissbruk som ett missbruk enligt DSM-IV (Runquist, 1998). Studier har visat att det 

finns gemensamma drag mellan kemiska missbruk och missbruk kopplat till beteenden där viljan att 

fly från smärtan eller dåligt mående ofta är det centrala. Sexmissbruk kan ge liknande konsekvenser 

som vilket annat missbruk som helst och därför är det viktigt med kunskap och förståelse bland 

personer som kommer i kontakt med sexmissbruk för att kunna bemöta och hjälpa dem på bästa sätt 

(Meisler, 1998). Studier om huruvida sexmissbruk grundar sig i andra tillstånd har visat att det ofta 

är sammanlänkat med ångest och depression. Detta utesluter dock inte att tvångsmässigt sexuellt 

beteende upplevs hos många som det huvudsakliga problemet. Det finns också forskning kring 

sambandet mellan stress och sexmissbruk som visar att en hög stressnivå höjer det system i kroppen 

som gör oss upphetsade samtidigt som det minskar det motsatta systemet som lugnar och ”kyler” 

ner oss (Toates, 2009).  

 

Beskrivningar av drivkraften bakom sexmissbruk varierar från studie till studie där sexuell lust, ett 

behov av kontroll och flykt från andra negativa känslor är några av förslagen som presenterats i 



15 
 

olika studier (Giuliano, 2006). Mer forskning och fokus eftersöks på många områden om 

sexmissbruk för att se problemet i sin helhet (Carnes & Adams, 2002). Meningar om huruvida 

sexmissbruk är ett missbruk eller inte går fortfarande isär mellan professionella inom vård och 

behandling (Hagedorn & Juhnke, 2005). Trots att antalet medlemmar i självhjälpsgrupperna ökar så 

fortsätter många terapeuter och psykologer att slå bort möjligheten att det skulle kunna existera ett 

sexmissbruk (Jenish, 1991). Men reaktionerna ses som väntade och det dras paralleller till de 

okunniga och fördomsfulla åsikter som fanns när alkoholism introducerades som en sjukdom 

(Hagedorn & Juhnke, 2005). Det finns en viktig poäng att framhäva i diskussionen, att bara se till 

sexet i diskussionen om ett sexmissbruk riskerar att stänga ute många andra faktorer.  Konsekvenser 

som lögner, bedrägeri, oärlighet och sjukdom kan ha enorm påverkan på människors liv och bör 

finnas med i diskussionen (Romano, 2008). 

 

 

3.4 Svar från myndigheter och organisationer 

Genom de svar som erhållit från EpC, Statens folkhälsoinstitut och Riksförbundet för sexuell 

upplysning (RFSU) är det ingen som tar på sig ansvaret och säger att det är deras uppgift att 

bedöma huruvida sexmissbruk är eller ska vara ett missbruk. På EpC svarar de att: ” Socialstyrelsen 

utarbetar inte definitioner eller kriterier för vad missbruk är, däremot använder de i olika 

sammanhang kriterier som kommer från till exempel forskning eller praktisk erfarenhet från ett 

specifikt kunskapsområde inom en viss yrkesgrupp eller verksamhet.” (Personlig kommunikation, 

12 oktober 2009)2. På frågan vilka vägledningar och riktlinjer som de på EpC utarbetar svarar de 

att: ”Det handlar om hälsoproblem som omfattar en stor del av befolkningen eller där 

konsekvenserna för individen och samhället är allvarliga/omfattande och att de pågår löpande.  I 

teorin skulle man kunna gå till socialtjänsten och få hjälp med sitt sexmissbruk.” (Personlig 

kommunikation, 12 oktober 2009)3. Teoretiskt sett ska det gå att få hjälp av socialtjänsten med 

sexmissbruk vilket också står inskrivet i lagen. Där det enligt 3 kap. 7§ socialtjänstlagen (2001:453) 

stadgas följande; ”Socialnämnden skall arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkohol 

och andra beroendeframkallande medel. Socialnämnden skall genom information till myndigheter, 

grupper och enskilda och genom uppsökande verksamhet sprida kunskap om skadeverkningar av 

missbruk och om de hjälpmöjligheter som finns.”  Enligt första stycket har således socialnämden ett 

särskilt ansvar både för insatser i syfte att förebygga missbruk och för insatser åt den som till följd 

av missbruk har behov av särskilda åtgärder till stöd och hjälp.” (Nordström & Thunved s. 79). 

                                                 
2 Kristina Bränd Persson, Enheten för klassifikationer och terminologi, EpC 
3 Kristina Bränd Persson, Enheten för klassifikationer och terminologi, EpC 



16 
 

 

På Statens folkhälsoinstitut svarar de att sexmissbruk inte är ett område som de arbetar med men att 

de gärna skulle vilja se mer forskning (Personlig kommunikation, 12 oktober 2009)4. RFSU berättar 

att de möter personer som har ett sexmissbruk men att de inte behandlar dem på något annat sätt än 

andra som söker sig till RFSU. De erbjuder stöd och rådgivning men har sen inget samarbete med 

socialstyrelsen eller socialtjänsten för att skicka dem med sexmissbruk för vidare hjälp (Personlig 

kommunikation, 20 oktober 2009)5. 

4. Teoretiska utgångspunkter 

 

4.1 Sexualitetens avvikelse och norm  

Sexualitet är varje enskild individs privata ensak och den måste respekteras. Vad som är viktigt att 

komma ihåg är att sexualitet är något som alla bär på och den är inte statisk eller förutbestämd en 

gång för alla (Helmius, 1998). Över århundraden har sexualiteten förändrats, från tämligen öppna 

attityder till könet och kroppen till ett mer viktorianskt förhållningssätt med förbud. Sexualiteten 

har även privatiserats för att enbart hållas inom hemmet för ett enda syfte: barnafödande 

(Kuosmanen & Johansson, 2003). Sex har också genom kristendomen belagts med skuld och skam 

och hot om Guds bestraffning samtidigt som det har befäst traditionen om den äktenskapliga 

normen och monogamin (Lorentzi, 2003). Ulrika Lorentzi säger att ”Tvåsamheten inte bara är en 

norm, den är reglerad i lag genom äktenskap, sambo- eller partnerskap.” (Lorentzi, 2003, s. 321).  

 

Utöver kyrkan har även staten haft ett intresse för den enskilda människans sexualitet där de har 

ingripit och förbjudit olika sexuella läggningar genom lagstiftning. Idag präglas Sverige av en 

sexualsyn som är relativt ambivalent där sexualiteten tillåts men endast under de premisser som 

finns inom normen (Helmius, 1998). Avviker man från denna majoritetsnorm är det lätt att bli sedd 

som en avvikare (Giddens, 2007). Men för att ett avvikande ska kunna existera krävs att någon har 

bestämt att en viss handling ska betraktas som avvikande. Vad som anses vara avvikande varierar 

mellan olika grupper, kulturer och klasser.  Alla grupper har sina egna skrivna eller oskrivna sociala 

regler som bestämmer vad som är ett accepterat beteende. När en individ bryter mot dessa regler ses 

han eller hon som en utanförstående (Becker, 2006) och stigmatiseringen och utanförskapet blir då 

påtagligt (Goffman, 2001). För att skydda människor mot stigmatisering finns olika skyddsnät i 

samhället som ska fånga upp människor som kan vara i behov av hjälp. Viljan att dra sig undan och 

undvika dem som lever i den ”normala” världen kan förekomma för att på så sätt försöka undfly 

                                                 
4 Marlene Makenzius, Avdelningen för levnadsvanor, utredare för sexuellhälsa, Statens folkhälsoinstitut 
 
5 Elinor Hansson, Auktoriserad socialrådgivare (NACS), RFSU- Gruppen 
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känslan av ett utanförskap. Motsatsen till undvikandet och flykten är att försöka överkompensera 

för det beteendet eller de egenskaper som eventuellt ligger till grund för stigmatiseringen. 

Vetskapen om att man besitter egenskaper som ligger utanför normen, som till exempel ett fysiskt 

handikapp eller ett avvikande beteende, kan också skapa en känsla av underlägsenhet, ångest och 

rädsla för vad andra människor tycker och tänker. De här känslorna kan i sin tur generera ett kaos i 

försöket att hitta sig själv och en identitet. Känslan av andras upplevelser av en själv och ens egen 

uppfattning om sig själv brottas ständigt med varandra för att hitta någon form av balans. I kampen 

över att hitta rätt är det inte ovanligt att spela rollen både som avvikare och ”normal”. Många 

människor hittar dock ofta en grupp som sympatiserar och accepterar ens egenskaper där 

gemenskapen blir en ny grund för att återuppbygga livet (Goffman, 2001).  

Media har en stor roll när det kommer till normen runt sexualiteten. Ofta är det de som definierar 

vad sexualitet är och hur den ska eller borde vara (Bergman, 2003). Alla påverkas direkt eller 

indirekt av medias skildring av sexuella normer. En skildring som ”ska” stämma överens med 

majoriteten av befolkningen utan några avvikelser. Skulle någon agera på ett annat sätt än vad 

normen föreskriver är media inte sena på att upplysa dem om att det är något som inte stämmer 

(Helmius, 1998). Michel Foucault menade att ju mer sexuella fantasier och normer som blir 

skuldbelagda, desto mer ses olika sexuella beteenden som perversiteter vilket leder till att det 

normala blir onormalt och sexualiteten föraktas. Foucault menar då att ”/…/ njutning och makt inte 

behöver varandra, utan driver på varandra genom komplexa mekanismer för upphetsning och 

eggelse.” (Kuosmanen & Johansson, 2003, s. 208).  

 

Medias uthängning av människor som inte passar in i normen bidrar till ett utanförskap och 

stigmatisering.  Nära förknippat med stigmatisering är känslan av skuld och skam där andras åsikter 

och värderingar kan frammana en negativ självbild. Känslan av att vara stigmatiserad kan 

förekomma utan att personen i fråga blir dömd, där det i själva verket kan vara individen själv som 

agerar som dömande publik. Genom att vara medveten om sitt jag och sitt beteende identifierar sig 

individen med andras åsikter där upplevelsen av vad andra tycker och tänker kan bilda skuld- och 

skamkänslor (Sanders, 2005).  

 

 

4.2 Missbrukarpersonligheten 

Strävan efter att känna lycka och harmoni i sina liv är något nästan alla människor har. Men det är 

inget tillstånd som många av oss lyckas hålla i hela tiden. Alla går igenom perioder där känslor av 

sorg och förtvivlan kryper sig på. Processen mellan de positiva och negativa känslorna är någonting 
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som vi inte kan kontrollera. Men att missbruka ett beteende eller substanser kan liknas vid ett försök 

att kontrollera obalansen mellan sina känslor (Nakken, 1996). Genom ett beteende eller en substans 

hoppas man på att få en sinnesförändring. Oavsett typ av missbruk handlar det om en relation till ett 

objekt eller situation som kan skapa denna sinnesförändring. Det handlar alltså om en kärleks- och 

tillitsrelation till objektet eller situationen som i sin tur utvecklas till att bli en primär känslomässig 

relation (Runquist, 1998). Det blir en livsstil där kontrollförlusten och flykten från vardagen och 

verkligheten ofta blir det undermedvetna målet (Nakken, 1996). Fokus i vardagen läggs på objektet 

för missbruket där relationen och samspelet med andra människor ofta står i vägen för att kunna 

tillfredställa de ofta tomma och falska löftena som man tror att missbruket ger. Dessa löften handlar 

om emotionell trygghet, löftet om lindring, en falsk känsla av förverkligande och intimitet 

(Runquist, 1998). Strävan av att nå sinnesförändringen leder ofta till ett isolerat liv där avståndet 

mellan medmänniskorna ökar. Den negativa livsstil som missbruket utvecklar växer sig starkare 

desto mer dominant missbruket blir. I det vardagliga livet prioriteras objektet, missbruket, mer och 

mer och jaget kommer så småningom i skymundan eller rent av glöms bort. 

Missbrukarpersonligheten tar på så sätt över mer och mer och producerar en känsla av skuld och 

skam. De här känslorna leder i sin tur till en försämrad självbild och självkänsla där man förlorar 

respekten för sig själv. Som följd av missbruket blir skuld- och skamkänslorna en ständig 

följeslagare som gör att man mår dåligt. Inombords pågår det ständigt en konflikt mellan jaget och 

missbruket där en känsla av kontrollförlust kan infinna sig (Nakken, 1996). 
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5. Reflektioner över av att ha ett sexmissbruk 

 

I det här kapitlet presenteras våra reflektioner över hur vi uppfattade intervjuerna. Reflektionerna 

följs av en beskrivning av hur analysen är upplagd och därefter följer analysen.  

 

De som intervjuades svarade öppet på frågorna som ställdes men det gick att urskilja en viss 

skillnad när det kom till frågorna om tiden innan missbruket och hur den upplevdes där vissa av 

intervjupersonerna gav mindre utvecklande svar. Behandlingarna har varit olika för alla 

respondenterna och tiden av ”nykterhet” har varierat mellan dem. Tiden från det att de bröt upp från 

missbruket och behandlingarna kan ha påverkat hur de svarade på frågorna vilket stundtals även 

framkom tydligt i de olika delarna av intervjun. Till en viss del krävdes det att följdfrågor ställdes 

av oss för att förmedla och förklara ursprungsfrågan eller för att få intervjupersonerna att utvecklat 

sitt svar. I slutet av intervjuerna fick respondenterna möjlighet att reflektera, göra tillägg till 

intervjun eller ställa frågor till oss om det var något de undrade över. Frågan som alla ställde var 

varför vi valt att skriva om sexmissbruk där de även uttryckte att de tyckte att det var viktigt att vi 

tog upp ämnet och att de hade ett intresse av att få läsa slutresultatet.  

 

Sex teman har urskiljts och valts ut ur intervjumaterialet genom att intervjupersonerna pratat 

mycket kring vissa områden eller återkommit till dem. Utifrån dessa teman har rubriker valts ut för 

att sammanställa intervjuerna. Det första temat, Att hantera två liv, handlar om konflikten mellan att 

vara accepterad och känslan av utanförskap. Stigma grundat på skuld och skam, som är det andra 

temat, visar hur skuld- och skamkänslor är vanliga och genomgående hos alla intervjupersoner. 

Temat behandlar även hur känslan av att vara accepterad påverkas av hur man själv upplever att 

andra uppfattar ens personlighet men även av hur man ser på sig själv. Lättnaden över att få hjälp 

och känslan av gemenskap tas upp i Viljan att bli sedd utan att bli dömd. I tema fyra och fem tas 

samhällets betydelse upp. I fjärde temat, Upplevelser och tankar om samhällets bemötande berättar 
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intervjupersonerna hur de känner inför samhällets bemötande gentemot dem under tiden de hade ett 

missbruk.  Tema fem, Diskussion om sexmissbruk, tar upp hur debatten förs och vad ett erkännande 

skulle betyda. Sista delen av analysen, Sexmissbruk eller vilket annat missbruk som helst, visar på 

hur liten skillnad respondenterna uppfattar att det är mellan sexmissbruk och andra missbruk. Inom 

varje tema har citat valts ut för att styrka och förklara med informatörernas egna ord.  I slutets av 

varje tema kommer det en kort diskussion och en sammanfattande diskussion av analysen kommer i 

slutet av kapitlet. Alla namn som nämns i analysen är fiktiva.  

 

 

5.1 Att hantera två liv 

På olika sätt har alla informanter uttryckt en känsla av att de har två sidor av sig själva. Två sidor 

som inte alltid stämmer överens och som de inte alltid har kunnat pussla ihop. De berättar om en 

sida som är accepterad av samhället och en sida som inte är det men som samtidigt är väldigt 

dominant i deras liv. Respondenterna beskriver de här två sidorna av sig själva som att de lever i en 

bubbla där kontrollförlusten och kontrollbehovet aldrig finner någon harmoni och de vet inte hur de 

ska få dessa två sidor att fungera tillsammans. Två av informanterna berättar att de under tiden de 

missbrukade inte förstod hur deras olika sidor påverkade deras sätt att behandla andra människor. 

De såg inte heller hur de behandlade sig själva. Den här kluvenheten är något som de uttrycker har 

funnits med dem från början och som de fortfarande kan känna av idag. Missbrukspersonligheten är 

alltid en del av dem och det är något som de måste påminna sig själva om varje dag för att 

missbrukarpersonligheten inte ska ta över. Men idag kan de styra över den på ett annat sätt och 

tidigt bryta de mönster som inte är bra för dem.  

 

Även fast jag hade MVG i de flesta ämnen så hade jag den här känslan av att det fanns ingenting 

på den här jorden för mig att göra förutom att sära på benen. /…/ det var ju två delar, den som gick 

i skolan och den som var…  inte gick i skolan. Och de kunde inte plussas ihop. Den som jag kände 

var mitt riktiga jag, var den som inte gick i skolan. Siv 

 

Håkan uttrycker en liknande dubbelhet men den handlar mer om två olika liv snarare än två olika 

personligheter: 

 

/…/ det är ingen som ser, allting verkar vara normalt på ytan och allting verkar vara jättebra. /---/ 

Man kan säga att man överkompenserar sitt, det som händer i livet /…/ man försöker göra allting 

väldigt bra då i arbetslivet och i det normala livet, där man försöker kompensera för sin svarta 

sida. 
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Dubbelheten som de båda uttrycker ovan, visar sig på olika sätt och skapar en konflikt och stor inre 

oro. Alla tre beskriver hur dubbelheten får dem att känna inom sig själva där dubbelheten direkt 

eller indirekt påverkar dem på olika sätt.  

 

Jag brydde mig väldigt lite om mig själv. Jag fick mest ångest över vad jag gjort mot dem. Och den 

jag var tillsammans med framför allt. Filip 

 

 

 

 

Jag tror det var den där dubbelheten, som man lever med och den tär på en. /---/ Utan jag tror det 

är det här med dubbelheten och att jag har ett offentligt liv och ett privatliv, som är totalt förbjudet 

ungefär. Och den känslan, det var den som jag tyckte var mest… som var tärande då och som har 

varit tärande. Håkan 

 

Men det är ju såhär att känslan man har mellan gångerna, så såg jag ju på mina träffar som något 

väldigt glamoröst och väldigt fint, jag hade fått betalt. Och det var den känslan av att få betalt som 

var kvar i min kropp och mitt huvud. Men under träffarna så ville jag helst bara dö. Siv 

 

Alla tre uttrycker att missbrukarpersonligheten är den som styr dem och tar över när de tappar 

kontrollen. Samtidigt som de tappar kontrollen så är de hela tiden medvetna om sin ”goda” sida, 

den som kan passa in i de normer som finns i samhället. Den ”goda” sidan ligger där hela tiden 

latent och kommer enbart fram ibland, men som de då inte riktigt kan förhålla sig till. Svårigheten 

att förhålla sig till den ”goda” sidan gör att det blir missbrukarpersonligheten som blir den 

dominanta i deras liv (Nakken, 1996). Synen på sig själv bryts också ner (Nakken, 1996) samtidigt 

som en stor hopplöshet och förtvivlan över sitt beteende infiner sig (Carnes & Adams, 2002). 

Håkans vilja att överkompensera på sitt arbete kan ses som en reaktion på en känsla av skuld och 

skam (Goffman, 2001). Hur de väljer att hantera konflikten inom sig ter sig på olika sätt. Ofta 

handlar det som att övertala sig själv att det man gör är rätt eller att dölja och förneka känslorna för 

att på så sätt balansera konflikten inom sig själv. Varför en konflikt överhuvudtaget äger rum 

grundar sig i de normer som varje enskild individ vuxit upp med och som man strävar efter att 

förhålla sig till för att undvika obehagliga känslor (Giddens, 2007).  Sivs svar om hur hon mådde 

under tiden hon hade ett missbruk pekar på ett kriterium enligt DSM-IV skalan där missbruket 

tvångsmässigt fortsätter trots fysisk och/eller psykisk skada (Agerberg, 2004).  
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5.2 Stigma grundat på skuld och skam  

Vad som tydligt framgår i intervjuerna är en rädsla över hur samhället skulle döma 

intervjupersonerna om de gick ut med att de hade ett sexmissbruk. Denna rädsla speglar de val 

respondenterna gjort under sitt missbruk och hur rädslan har fått dem att söka sig till umgängen där 

deras beteende varit accepterat. I intervjuerna har det gått att urskilja en del val som informanterna 

gjort för att undvika obehag från omgivningen. Siv talar om hur hon hela tiden sökte nya vänner 

som ville gå ut med henne eftersom vännerna började ifrågasätta hennes beteende. Filip i sin tur 

berättar om hur han ställde ett ultimatum till hans vänner och familj där de fick acceptera honom 

som han var eller inte umgås med honom. Alla tre uttrycker på något sätt skuld- och skamkänslor, 

även om graden på dem varierar. Viljan att minska eller undvika skuld- och skamkänslorna ledde 

Siv och Filip till byte av omgivningar medan Håkan valde ensamheten.  

 

Filip berättar om hur han selektivt väljer vilka människor han vill ha runt omkring sig, människor 

som inte ifrågasätter hans beteende: 

 

Nä, då var de inte mina vänner. Dem höll jag mig väldigt långt ifrån. Vilket också gjorde att mina 

släktingar, mina föräldrar och mina syskon, tidigare, för att få fortsätta ha kontakt med mig fick 

acceptera det på något sätt. Att antingen så tar ni det här eller så kommer jag inte att ha någon 

kontakt med er. 

 

Filip berättar även hur han känner skuld gentemot dem som han bryr sig om och som har blivit 

drabbade av hans beteende: 

 

Ja jättemycket gentemot mina barn och dem som jag har drabbat eller som har drabbats av mig.  

 

Under intervjun pratar Håkan vid flera tillfällen om hur han känner om att eventuellt gå ut i 

offentligheten och berätta att han har ett sexmissbruk.  

 

Att gå ut i offentligheten och säga att så här är jag. Eller så här har jag varit. Det är tufft. 

 

/…/ jag vill inte allt för mycket identifiera mig med… som en missbrukare. Utan jag vill liksom på 

något sätt förlåta och gå vidare så att det blir ju, jag tyckte det var lätt att hamna i en offerroll, att 

så här är det och så här är jag.  

 

Siv uttryckte att hon inte kände någon skuld och skam inför vad hon gjorde mot sig själv, däremot 
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var hon rädd för vad samhället skulle tänka om henne. 

 

Alltså förut var det för att jag visste att andra människor inte accepterade det, då handlade det inte 

om mig själv. Jag kände ingen skuld gentemot mig själv att jag misshandlade min kropp eller mitt 

psyke. Det kände jag ingen skuld och skam för. Däremot så för vad andra personer skulle tycka om 

mig om de visste hur jag betedde mig. För jag levde ju ett dubbelliv. Så där kände jag skuld och 

skam.  

 

Hon reflekterar även över hur det föreligger en tydlig skillnad mellan kvinnor och män och hur de 

uppfattas av varandra och av samhället.  

 

Ja absolut! Män är ju kungar och kvinnor är ju horor. Det finns ju överallt i samhället det är 

jättetydligt. Det är överallt, men det är mer skambelagt när en kvinna pratar om det hon har varit 

med om. Så även på mötena, inte det att andra lägger på skam utan att kvinnorna kanske upplever 

det själva när de pratar om det och framför det på det sättet.  

 

Alla tre berättar hur de på olika sätt är rädda för att inte bli accepterade. Siv och Håkan bär båda på 

en rädsla för vad andra personer ska tycka om dem om deras ”hemlighet” skulle komma ut. Det kan 

tolkas som att Filip inte har samma typ av rädsla men genom att välja sina vänner kan man urskilja 

att han påverkas av vad andra tycker och tänker om honom (Becker, 2006). Filips ultimatum till sin 

släkt och vänner visar tydligt på DSM-IV skalans kriterium om hur missbruket tar över viktiga 

aktiviteter så som familj och arbete (Agerberg, 2004).  

 

Det har kunnat urskiljas en skillnad på hur intervjupersonerna ser på skuld- och skamkänslor. Filip 

känner mer skuld över vad han gör och hur det påverkar hans omgivning (Nakken, 1996) medan Siv 

bär på en skamkänsla för vad hon är eller över sitt handlande (Carnes & Adams, 2002). Siv berättar 

också hur hon uppfattar att kvinnor upplever en skillnad av hur de bemöts och hur andra ser på dem. 

Hur skammen inte alltid sitter i uttalade åsikter utan i upplevelsen av hur man tror att andra 

uppfattar en själv (Sanders, 2005). Känslan av skam handlar om de normer som finns i ens 

omgivning, och det är i relation till dem som känslor av skam och skuld utvecklas (Lorentzi, 2003). 

För att slippa konfronteras med känslor som intervjupersonerna inte kan hantera väljer de istället 

olika vägar för att fly och undvika de obehagliga känslorna (Westberg, 2004). Håkan talar om en 

rädsla av att gå ut i det offentliga och berätta om sitt sexmissbruk, eftersom han är rädd för att bli 

placerad i ett fack som skulle påverka hur han blev bemött av andra människor. Han vill inte sätta 

den stämpeln på sig själv (Becker, 2006).  
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5.3 Viljan att bli sedd utan att bli dömd 

Intervjupersonerna berättar om en enorm lättnad när de äntligen fick hjälp, och beskriver en skön 

känsla när människor omkring förstod och bemötte dem med respekt. Insikten om att det fanns 

andra personer som hade samma problem kändes för respondenterna som en befrielse. När 

intervjupersonerna reflekterar över känslor som funnits hos dem under missbruket nämner de 

hopplöshet, ensamhet och en enorm känsla av utanförskap. Upplevelsen av att kunna identifiera sig 

med andra personer skänker en trygghet och inger Siv, Håkan och Filip ett hopp om framtiden som 

de tidigare inte känt.  

 

Filip berättar om en hopplöshet över sin situation där han inte trodde att det fanns någon hjälp att få 

och att det inte var någon idé att ens tänka på en förändring: 

 

Nej, jag tänkte i termer som att jag är en dålig människa. Jag har liksom hela tiden tänkt att jag är 

så usel, det är ingen idé att jag försvarar mitt liv. Det är ändå slut. Det är lika bra att köra det här 

racet så gott det går. 

 

När han sedan får hjälp berättar han om en lättnad över det bemötande han får: 

 

Jag upptäckte ganska, så på en gång, att här är det folk som förstår och vill hjälpa och inte ska 

straffa mig. För jag kände ju mig bara som ett stort svin som skulle bli… avrätta mig. Och så kom 

jag dit och blev förstådd och fick hjälp.  

 

Håkan berättar om en likande känsla när han mötte dem med liknande problem som han själv:  

 

När man går i det här missbruket så tycker jag liksom att jag är ensammast i världen, det finns 

ingen som jag. Det är bara jag som har det här problemet. Så kommer man dit, och så träffar man 

andra /…/ som liksom berättar om precis samma sak, samma typ av känslor. Och det är ganska 

skönt att se att det är okej, det här är inte bara jag utan att det finns ute i samhället, och de andra 

känner ungefär likadant. 

 

Sexmissbruk kan anses vara ensamhetens drog. Möten med människor som förstår och vill hjälpa 

genererar en stor lättnad för Håkan och Filip (Goffman, 2001). Filip möter förståelse i samband 

med att han söker hjälp och Håkan från andra i en liknande situation. Betydelsen av att få vara sig 

själv utan att riskera att bli dömd av andra människor är enormt stor för dem båda där bara 

vetskapen om att hjälp går att få ger dem en känsla av framtidstro (Goffman, 2001). Den dåliga 
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självkänslan, som märktes av i förra temat, uttrycker Filip ännu klarare här när han förklara sina 

tankar om sig själv. Både Filip och Håkan uttrycker även en hopplöshet och en ensamhet över sin 

situation. 

 

 

5.4 Upplevelser och tankar om samhällets bemötande 

Alla tre berättar om hur svårt de har haft för att få hjälp. Den okunskap som funnits i människors 

bemötande från olika instanser tros kunna vara en anledning till att missbruket inte upptäcktes 

tidigare. Under tiden för missbruket upplevde Filip hur han inte hade något att hämta från 

samhället, utan såg samhället som sin fiende och något han inte var en del av. Håkan berättar om 

hur sexmissbruk ofta sker i det dolda och på så sätt kan vara svårt att upptäcka. Han drar då en 

parallell till ett utagerande beteende där det kan vara lättare för omgivningen att se att något inte 

stämmer.  

 

Filip gick hos en terapeut vid två tillfällen innan han sökte annan hjälp. Här berättar han hur det 

kändes och vad han upplevde fattades där: 

 

Ja, helt enkelt att de inte visste vad ett missbruk var för något. Så var det ju! Alltså jag kunde se 

mycket i min barndom och förstå mycket och få hjälp av dem att se och förstå det, men det hjälpte 

ju inte. Men jag fick fortfarande inga verktyg eller… någon möjlighet att kunna göra någonting åt 

det.  

 

Här uttrycker Siv tydligt hur besviken hon är på att ingen såg att det var något som inte stämde och 

att hon inte mådde bra. På frågan om hon hade önskat att någon hade hjälpt henne tidigare svarar 

hon följande:  

 

Alltså det är väldigt konstigt att man kan gå igenom hela jävla högstadiet och hela jävla gymnasiet 

utan att en enda vuxen person reflekterar över att man mår dåligt. Inte en enda människa frågade 

mig under de sex åren hur jag mådde, varför jag mådde så eller om det var någonting som var fel. 

/---/ Och det är jag väldigt, väldigt besviken på. För om någon hade frågat mig hur jag mådde 

under den tiden hade jag nog brutit ihop och sagt som det var.  

 

När hon idag tänker tillbaka kan hon tydligt se hur hon har ropat på hjälp.  

 

Jag var hela tiden så här stökig, pratade mycket på lektionerna, knuffades. Herregud jag slogs ju 

flera gånger i korridorerna och skrek hora. Jag ville projicera mina problem på andra /…/ jag ville 
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ju att alla andra skulle vara lika dåliga som jag. Jag fick ju MVG på alla mina prov och på vissa 

prov när jag bara kände att så här, nej nu jävlar anamma, så kunde jag skriva fitta över hela provet 

för att nästa dag lämna in ett MVG och ingen frågade vad det var för fel. Det tycker jag är väldigt 

intressant.  

 

Att instanserna som behandlar sociala och medicinska problem inte lyckats fångat upp personer 

med ett sexmissbruk går tydligt att se i deras berättelser. Skolan, som är en instans som kan anses ha 

ett visst ansvar, har i Sivs fall också misslyckats. En frustration finns hos alla intervjupersonerna 

över svårigheten att få hjälp och hur de har blivit bemötta. Både Siv och Filip uttrycker en 

besvikelse över den kunskapsbrist som finns i deras omgivning. De reflekterar även över hur det 

eventuellt skulle se annorlunda ut om kunskapen var större bland de professionella som i sitt yrke 

kommer i kontakt med sexmissbruk (Hagedorn & Juhnke, 2005). Filip sökte hjälp men upplevde att 

den hjälpen inte var tillräcklig.  Siv uttryckte inte med ord att hon ville och behövde få hjälp, men 

visade på andra sätt att hon inte mådde bra (Bancroft & Vukanovich, 2004). Men hjälpen som hon 

behövde kom inte, något som hon idag känner stor besvikelse över. Ett kriterium i DSM-IV är 

misslyckade försök att ta kontroll eller begränsa sitt missbruk, något som passar in på Filip när han 

beskriver sina försök att söka hjälp för sitt missbruk (Agerberg, 2004).  

 

Reaktionerna på intervjupersonernas agerande har varit olika från de myndigheter som de har varit i 

kontakt med. Både Siv och Filip upplever att de till en början inte fick den hjälp som de ville ha och 

behövde. De instanser som är till för att fungera som ett socialt skyddsnät och som skydd mot 

stigmatisering har inte lyckats i Siv och Filips fall (Goffman, 2001). Istället har missbruket fortlöpt 

tills situationen blivit ohållbar för de intervjuade. Sivs beteende fick ingen respons och kunde 

därmed fortsätta. Finns det ingen som reagerar mot ett beteende är det svårt att stoppa det eftersom 

det då kan uppfattas som accepterat (Giddens, 2007).  

 

 

5.5 Diskussionen om sexmissbruk 

Intervjupersonerna berättar om hur de upplever samhällets attityder gentemot sexmissbruk. Håkan 

uppfattar det som att även om det skrivs och pratas om sexmissbruk väldigt lite så har det sakta gått 

framåt. Förr fanns ingen diskussion eller debatt om problematiken kring sexmissbruk, men idag 

finns det en del böcker, TV program och intresse för ämnet. Men fortfarande är det svårt att få en 

nyanserad bild över vad ett sexmissbruk handlar om och han tror att samhället i det stora hela har 

svårt att hantera frågan. Siv diskuterar samhällets ansvar där hon antyder att samhällets sociala 
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skyddsnät borde fånga upp människor när de far illa. När missbruket skadar en själv och andra, då 

är det dags för samhället att kliva. Alla tre pratar om att mycket fokus i diskussionen handlar om det 

fysiska sexet där de olika symtomen och bakomliggande orsakerna glöms bort. Samtliga är alla 

överens om att problematiken runt sexmissbruket bör lyftas fram.  

 

Filip berättar om sin vän som varit på ett konvent med andra läkare och forskare där han stött på en 

förvånansvärd okunskap om ämnet. 

 

/…/ de hade ingen aning om vad det var för någonting, de förstod ingenting överhuvudtaget. Och 

det var något som både han och jag är väldigt chockade över att det faktiskt fortfarande finns en 

okunskap.  

 

I frågan om hur diskussionen i samhället förs pratar intervjupersonerna om att sex är ett svårt och 

laddat ämne att prata om och att många har svårt att ta det till sig. Hur alla känner till sexmissbruk 

men inte vet hur de ska förhålla sig. 

 

Dels är det någon fascination över det. Sex är så laddat. Det är en av våra starkaste drifter vi har, 

över det mesta, ja till och med mat. Och att det är väldigt laddat. Och just att det är fokus på sexet. 

Filip 

 

Alla vet att det finns men ingen vill prata om det. Alla vet om det men… jag vet inte, jag tror att 

man har väldigt svårt att hantera det i samhället. /---/ Jag menar om man tittar på alkoholism och 

sådant där så är det ju inskrivet i lagen att man måste få hjälp, att det är en sjukdom. Och 

spelmissbruk är ju också något som har kommit upp, men spel är ju inte så hett som sex. Jag tror 

att det är väldigt svårt för gemene man att ta till sig det, för det är så känslomässigt laddat. Håkan 

 

Håkan tar även upp hur en större diskussion skulle kunna minska skulden och skammen och att fler 

eventuellt kanske skulle söka hjälp på ett tidigare stadium.  

 

Skammen skulle nog bli mindre. För då har man ju en erkänsla från samhället, att det finns så kan 

vi ju, vi kan ju inte godkänna handlingar och så, men det finns hjälp att få, ja jag tror att det skulle 

få den betydelsen att folk skulle våga söka hjälp för det och inte smög. Tröskeln skulle ändå vara 

hög, det skulle den vara men den skulle vara betydligt lägre än vad den är idag. Idag så måste man 

ju söka hjälp på privat väg, helt själv. Och det är betydligt svårare än att det finns ett OK att det 

här är ett missbruk. /---/ Då tror jag att folk skulle börja söka hjälp, att de skulle komma in tidigare 

i processen. Håkan 
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Trots att uppfattningen hos dem alla tre är att ett accepterande skulle minska skuld- och 

skamkänslorna så är Siv lite tveksam, eventuellt skulle det ha kunnat leda till att hennes missbruk 

fortsatt längre.  

 

Det är viktigt för mig att jag är anonym men samtidigt skulle det ta bort skuld och skam. Men jag 

vet faktiskt inte om det skulle ge någonting. För om det blev mer accepterat att bete sig på det 

sättet kanske jag skulle ha fortsatt längre.  

 

Argumenten i debatten är många. Sex är ett laddat ämne, något som både Håkan och Filip tror kan 

vara en orsak eller svårighet till att det inte pratas så mycket om sexmissbruk eller att det inte 

accepteras på samma sätt som andra missbruk. Håkan tror att majoritetssamhället kan ha svårt att 

hantera frågor kring sexmissbruk, något som kan kopplas samman med hur synen på sexualiteten 

ser ut i Sverige idag (Helmius, 1998). Den okunskap som Filip en gång mötte under sitt missbruk 

upplever han fortfarande finnas kvar i dag. Inte bara hos människor i allmänhet utan också hos de 

som i sitt yrke kommer i kontakt med personer med ett sexmissbruk. 

 

De uttrycker alla att debatten är för smal och ensidig för att det ska kunna ges en rättvis bild. 

Människor formas mycket av det vi får höra från olika håll men om det bara förs fram en sida av ett 

problem riskerar vi att missa den andra (Helmius, 1998). Skulden och skammen runt just 

sexmissbruk gör det svårt att söka hjälp och om det blev erkänt tror Håkan att fler kanske skulle 

våga söka hjälp (Sanders, 2005). Håkan nämner också att det eventuellt skulle kunna gå att nå ut till 

fler i ett tidigare stadium om sexmissbruk var erkänt som ett missbruk. Siv tror att skammen och 

skulden nog skulle minska men att det i sig skulle kunna vara en fara; om trycket utifrån minskar 

kan följden bli att man söker hjälp senare in i missbruket.  

 

 

5.6 Sexmissbruk eller vilket missbruk som helst 

Alla tre uttrycker att det kunde ha hamnat i vilket missbruk som helst och att det enbart handlar om 

olika sätt att utagera ett dåligt mående där symtomen är olika. Filip hade ett bekräftelsebehov eller 

sökande efter närhet som drev honom, där den ultimata bekräftelsen på närhet var sex. Håkan hade 

en känsla av obehag som följde honom där missbruket skänkte honom en ro och ett lugn. Siv sökte 

hela tiden efter uppmärksamhet och bekräftelse.  

 

Jag ser ingen som helst skillnad på sexmissbruk eller resterande missbruk eller arbetsnarkomani, 

alkoholism eller narkomani. Det är bara olika symtom. Filip 
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Men jag har alltid sagt så här, att OK det blev sexmissbruk va, men det kunde lika gärna ha blivit 

något annat, det är ju självdestruktivt men jag hade kunnat slå…. så att jag gick ner på stan och 

slog någon på käften ungefär. Håkan 

 

Om man säger så här, om man använder alkohol så använder man ju alkohol för att döva sina 

känslor. Och det är precis likadant om man använder sex eller relationer så använder man det för 

att döva andra känslor eller för att lägga fokus på något annat. Eller så var det för mig, för att få 

bekräftelse eller så. Siv 

Det är tydligt att alla respondenterna ser sexmissbruket som just ett symtom. Att det blev sex har 

egentligen ingenting med orsaken eller bakgrunden att göra. Det fyller samma funktion som vilket 

annat missbruk som helst (Runqvist, 1998). Genomgående i varje tema kan det ses genom citaten 

liknande reaktioner, upplevelser och känslor som beskrivs hos människor med andra typer av 

missbruk (Nakken 1996). Missbruket handlar för dem alla tre om någonting annat än enbart sex, det 

handlar snarare om att fylla ett tomrum eller att fly från ett dåligt mående (Giugliano, 2006).   

 

 

5.7 Sammanfattande reflektion 

Sammanfattningsvis kan det sägas att alla sex teman är sammanlänkade på olika sätt. Det mönster 

och normer som finns inom den kontext intervjupersonerna lever i påverkar deras missbruk och 

personlighet. Det skapas en konflikt mellan hur intervjupersonerna uppfattar sig själv och hur andra 

ser på dem. Konflikten inom dem påverkar sedan hur de agerar och känner inför sig själva. I alla 

teman finns en känsla av att intervjupersonerna på ett eller annat sätt formas av hur de uppfattar att 

andra ser på dem, beslut de tar och vägar de väljer influeras av uppfattningen av dem själv. Den 

stigmatisering och utanförskap som tas upp i temat ”Stigma grundat på skuld och skam” skildrar 

hur en dålig självkänsla och krocken mellan två världar skapar klyftor i intervjupersonernas liv.  

Andra människors reaktioner blir för mycket för respondenterna att hantera och de väljer andra 

vägar att gå. Men känslan av att inte kunna leva upp till vad som förväntas av en själv och att hela 

tiden göra människor besvikna och ledsna lever med samtliga intervjupersoner hela tiden. Det 

utanförskap som skapas både av dem själva och av rädsla för andas uppfattningar, visas tydligt i 

”Viljan att bli sedd utan att bli dömd”. Vetskapen om att det inte är hopplöst grundar sig i känslan av 

att vara accepterad och en del av en gemenskap. En dålig självkänsla är något som alla tre 

respondenterna hade gemensamt och som visar sig tydligt i de flesta citaten. Den dåliga 

självkänslan skapar skuld- och skamkänslor och kan förstärka upplevelsen av en stigmatiserad 

situation. Okunskapen hos människor som varit i kontakt med respondenterna och som tas upp i de 
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olika citaten har haft stor betydelse för intervjupersonernas chans till hjälp för sitt missbruk.  Om 

man inte kan vidga normer eller sätt att hantera normbrytande beteende på så resulterar det i ett hål 

av okunskap, som kan ses i temat ”Upplevelser och tankar om samhällets bemötande”.  Den 

okunskap som respondenterna mött under och efter sitt missbruk har påverkat debatten om 

sexmissbruk som tas upp i ”Diskussionen om sexmissbruk”. Debatten idag är inte så 

flerdimensionell som den kan och borde vara. Konsekvenser, känslor och tankar som finns kring sitt 

sexmissbruk kan i många sammanhang associeras med vilket missbruk som helst vilket även visas 

tydligt i ”Sexmissbruk eller vilket missbruk som helst”. För att belysa ämnet på ett rättvist sätt bör 

man uppmärksamma alla sidor som kommer med ett sexmissbruk. 

 

Genom att ta upp sexmissbruk till diskussion och uppmärksamma problematiken skapas utrymme 

för en ökad kunskap hos omgivningen. Instanserna i samhället som arbetar med hälsoproblem och 

sociala problem bör känna till sexmissbruk och problemområden kring missbruket för att på så sätt 

fånga upp personer med ett sexmissbruk. Utifrån intervjupersonernas berättelser får vi 

uppfattningen att även om ett erkännande inte skulle förändra så mycket under tiden man 

missbrukar kanske det skulle underlätta att söka hjälp. Samtidigt behöver också majoritetssamhället 

få en mer öppen attityd gentemot sexmissbruk för att minska skulden och skammen där steget att 

våga söka hjälp eventuellt hade blivit mindre.  
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6. Diskussion  

 

Syftet med studien har varit att uppmärksamma tre personers uppfattningar och upplevelser av ha 

ett sexmissbruk som inte helt självklart är erkänt som ett missbruk. Det har tydligt framgått i studien 

att det finns en betydelse av att sexmissbruk blir erkänt för att därigenom likställas med andra 

missbruk. Informanternas berättelser om hur de blir bemötta visar vilka hjälpinsatser som behövs 

och framförallt var bristerna faktiskt finns idag i bemötandet från såväl professionella som från 

majoritetssamhället. Oberoende av varandra har respondenterna berättat om sitt missbruk där det 

tydligt går att urskilja likheter dem emellan. Likheter som visar att missuppfattningar och 

kunskapsbrist kring sexmissbruk ofta förstärker känslan av utanförskap och stigmatisering. Vad som 

även har visat sig tydligt i intervjuerna är att det inte finns någon skillnad mellan olika missbruk när 

det handlar om känslor och upplevelser. Däremot är det stor skillnad i de hjälpinsatser som går att få 

och ett erkännande skulle eventuellt kunna göra steget till att söka hjälp lättare.  Åsikten om att 

sexmissbruk inte är erkänt eller likställt med andra typer av missbruk förstärks av 

intervjupersonerna beskrivningar av de insatser och okunskap de har mött. På samma sätt har de 

svar från instanserna som erhållits bevisat samma sak. Det förmodade utanförskapet som vi talar om 

i inledningen har samtliga respondenter upplevt, och genom att likställa sexmissbruk med andra 

missbruk kan känslan av utanförskap eventuellt minska. 

 

För att ha möjlighet att fullgöra syftet och genomföra intervjuerna har vi gjort en grundlig 

undersökning av hur resonemangen och forskning kring sexmissbruk ser ut idag. I början av studien 

hade vi en hypotes om att sexmissbruk inte var erkänt i Sverige då det inte fanns någon statlig hjälp 

att få. Men för att ta reda på om det verkligen var så gjordes en noggrann granskning av litteratur, 

artiklar och tidigare forskning. För att se vad som aktivt görs i Sverige idag tog vi även kontakt med 

instanser som eventuellt kommer i kontakt med sexmissbrukare eller som borde ha sexmissbruk 

som en fråga på sitt skrivbord. Vikten av att göra en ingående undersökning har varit för att på bästa 

sätt bemöta respondenterna med respekt liksom för att förstå vad sexmissbruk är och kan innebära 
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för dem som har missbruket.  

 

Teoridelarna har varit av vikt för att på ett bättre sätt kunna förstå vad som sagts i intervjuerna. 

Kunskapen om stigma, skuld och skam har hjälpt oss att se och förstå de konsekvenser som ett icke 

accepterande och erkännande av sexmissbruk kan generera.  Skulden och skammen är nära 

förknippat med stigmatisering som i sin tur skapas utifrån en norm. Genom att belysa 

missbrukarpersonligheten har vi eftersträvat att visa den marginella skillnad som finns mellan olika 

former av missbruk. Hur missbruket tar sig uttryck spelar mindre roll, utan det handlar snarare om 

flykt och en vilja att må bra. Vad de olika teoridelarna har haft gemensamt är att det har hjälpt oss 

att se intervjuerna i ett annat ljus där vi på så sätt lyckats urskilja vad respondenterna har 

gemensamt och vad som skiljer dem åt. Det har även hjälp oss förstå vad respondenterna menat 

utifrån ett teoretiskt perspektiv.  

 

De etiska övervägandena har varit en stor del av detta arbete. Medvetenheten om att det är ett 

känsligt ämne för respondenterna har medfört stor försiktighet i anslutning till vilka frågor som 

ställts såväl som i var vi sökt de svarande. Vad som är viktigt för läsaren att veta är att uttalandena 

endast är utifrån intervjupersonernas egna ord och berättelser. Det som sägs kan inte verifieras av 

oss och det är ingen garanti för att alla med ett sexmissbruk känner likadant. Men vi hoppas att vi 

på ett rättvist sätt har skildrat dessa tre personers upplevelser.  

 

Även om detta har varit en relativt liten studie har den väckt en del uppmärksamhet. Mestadels av 

omgivningen runtomkring oss men även av de som vi kommit i kontakt med. Reaktionerna på 

ämnet har varit olika där allt från missförstånd om vad sexmissbruk är, förvåningar över att det 

finns till positiva reaktioner över att vi tar upp ämnet och uppmärksammar det. Vidden av reaktioner 

visar hur viktigt det är att uppmärksamma personer med ett sexmissbruk. Sex är ett svårt ämne och 

ses som mycket privat.  Debatten och diskussionen kring sexmissbruk skulle även ge chans till en 

förändring av människors attityder gentemot missbruket. Inte bara för dem som lever med ett 

sexmissbruk utan även för människor i deras närhet och de som i sitt yrke kommer i kontakt med 

människor med ett sexmissbruk.  Genom att ta upp ämnet till en djupare diskussion skapas det en 

chans att motverka okunskap, skuld, skam och stigmatisering som ofta blir följderna av ett 

sexmissbruk.  

 

Debatten som förs idag om sexmissbruk är förhållandevis enögd där det är mycket fokus på själva 

sexet. Bilden av att det endast skulle handla om sex försvårar möjligheten att förmedla 

bakomliggande orsaker och konsekvenser som ett sexmissbruk kan medföra. För att få hjälp handlar 



33 
 

det enligt lagen om i vilken grad konsekvenserna av ett beteende eller missbruk påverkar personens 

liv. Men om de som i sitt yrke möter sexmissbrukare inte har någon kunskap om konsekvenserna, 

hur ska de då kunna erbjuda någon hjälp? Om inte myndigheterna behandlar frågan, lämnar 

rekommendationer eller erbjuder hjälp, är det då rimligt att resten av samhället ska acceptera och 

erkänna sexmissbruk? I reflektionerna kring vad ett erkännande från myndigheter och allmänheten 

skulle få för betydelse talar alla tre respondenter om hur de tror att det skulle minska deras skuld- 

och skamkänslor. Respondenterna tror även att skuld- och skamkänslorna har en grund i att det 

handlar om just sex, och att sex är så normbelagt. Missbruk är i sig nära förenat med utanförskap, 

men att ha ett sexmissbruk kan bli som ett dubbelt utanförskap där det inte bara handlar om ett 

missbruk och avvikande beteende utan även om något så skuld- och skambelagt som sex. Ett 

erkännande i form av en ökad öppen debatt och aktiva hjälpresurser skulle förhoppningsvis 

generera mer forskning, vilket i sin tur skulle utveckla en attitydförändring i majoritetssamhället. En 

förändrad attityd skulle sannolikt även minska skuld- och skamkänslorna där fler skulle efterfråga 

hjälp. Utifrån studien har vi dragit slutsatsen att kunskapen och hjälpinsatserna för sexmissbruk är 

näst intill obefintlig och påverkar graden av ett allmänt erkännande. Vi ställer oss också frågan om 

missbruk enbart ska handla om någonting man tar och ingenting man har? 
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Bilaga 1. Intervjumallen  
 
Kan du berätta hur ditt liv var innan du upplevde att du hade ett beroende? 

- Vardagen?  
- Förhållande till sex och relationer? 

 
 
Kan du berätta hur du märkte av ditt beroende? 

- Konsekvenser 
- Ekonomiskt, socialt  
- Hur förstod du att det var ett beroende? När insåg du att du hade tappat kontrollen? 

 
 
Kan du berätta hur du upplevde ditt liv under tiden du hade ett beroende? 

- Vad för typ av sexmissbruk var det? Porr, sex, kärlek? 
 
 
Kan du beskriva hur du upplevde ditt missbruk? 
 
 
Kan du berätta hur du upplevde dig själv under tiden du var aktiv i ditt missbruk? 
 
 
Kan du berätta hur din syn på det andra könet var/är?  

- Har den förändrats? 
- Hur upplever du ditt eget kön? 
- Hur ser du på dig själv? Ser du att din manlighet/kvinnlighet har påverkats? 

 
 
Kan du berätta hur du upplever at du har blivit bemött av samhället?  
 
 
Upplever du någon förändring av samhällets syn på sexmissbruk och sexmissbrukare genom 
åren? 
 
 
Kan du berätta hur din omgivning och anhöriga har reagerat? 
 
 
Kan du i dagens läge reflektera över ditt beteende då? Hur? 
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Hur lever du idag?  

- Hur förhåller du dig till ditt missbruk? 
 
 
Kan du berätta hur du kom ur ditt missbruk?  

- Sökte du hjälp själv? 
- Var det vårt att få hjälp? 

 
Kan du berätta hu du ser du på framtiden? 
 
 
Har ditt missbruk påverkat ditt liv idag?  

- På vilket sätt?  
 
 
Utifrån din situation idag, hur ser du på hur samhället debatterar om frågan? 
 
 
Utifrån din situation idag, hur känner du inför den hjälp som du fått?  
 
 
Vad tror du att erkännandet av att sexmissbruk som ett missbruk skulle kunna få för 
betydelse? 
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Bilaga 2. Sökresultat  

 

google.se  

Söker man på ordet sexberoende kommer en länk till Stockholms läns landstings vårdguide upp där 

de skriver hur ett beroende kan se ut. De beskriver symtom och vart man kan vända sig för att få 

hjälp både som beroende och som anhörig. På samma sökord kommer man till droglänken 

paihdelinkki.fi som beskriver skillnaderna mellan ett ”normalt” sexuellt beteende och ett 

sexberoende. paihdelinkki.fi beskriver också 12 olika beteendemönster som kan vara utmärkande 

för ett sexberoende. De 12 kriterierna grundar sig på DSM-IV skalans kriterium för missbruk. 

Utöver vårdguiden och paihdelinkki.fi är det länkar till bloggar, forum och debattartiklar där det 

diskuteras om huruvida det finns någon som är sexberoende eller om det enbart handlar om att ”ta 

sig samman” och tänka över sin egen moral.  

 

Sökning på ordet sexmissbruk hänvisar till sidan sexmissbruk.com som skriver om ett 

behandlingshem i Sverige där man kan få hjälp, vilka konsekvenser missbruket kan ge och 

eventuella orsaker till varför missbruket uppstår. De skriver också om olika mediciner som minskar 

sexlusten och att sexmissbruk ofta är vanligare bland män än kvinnor. En annan sida som det länkas 

till är primavi.se.  Där de tar upp att sexmissbruk är vanligare bland män än kvinnor, var gränsen 

ligger mellan ”normal” sexualitet och missbruk och vem som blir sexmissbrukare. Sidan tar även 

upp att Stockholm och Göteborg har hjälptelefoner för sexmissbrukare. På web4health.se som är en 

sida där EU:s medicinska experter svarar på frågor om hälsa tar de även upp sexmissbruk. Sidan tar 

bland annat upp vad en behandling bör innehålla. Utöver det så har de länkar till andra svar på olika 

frågor angående sexmissbruk. Utöver de här tre sidorna är det länkar till debatter i bloggar, forum 

och tidningar.  

 

Sökandet på sexuelltberoende länkar till en sida som heter ”ett lidande i mörkret”. Den här sidan 
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består av olika länkar till självhjälpsgrupper och bloggar om sexmissbruk. I övrigt är det bloggar, 

forum, debattartiklar och rådgivningssidor om sex och samlevnad som kommer upp.  

 

Söker man på sexuellt + beroende kommer det upp samma sidor som på sexuelltberoende . Sökning 

på sex + missbruk ger enbart debattartiklar.  

 

 

 

På sökordet dysberoende kommer man till Dysberoendeklinikens och Korpbergets hemsidor. De här 

två behandlingshemmen är de enda i Sverige som behandlar sexmissbruk. Dysberoendekliniken är 

en privat klinik där behandlingen får bekostas själv medans Korpberget behandlar sexmissbruk i 

kombination med andra substansmissbruk. I övrigt är det debattartiklar som kommer upp.  

 

 

Artikelsök 

Ordet sexmissbruk gav två träffar på artiklar, varav det endast gick att få tag på en av dem. Sexuellt 

beroende, dysberoende och sexuellt dysberoende gav på samma databas inga träffar. 

 

Generellt sett är forskning som gjorts om sexmissbruk marginell. Vi fann däremot en e-tidskrift som 

heter ”Sexual addiction & compulsivity” som handlar om sexmissbruk. Sökresultaten på Sexual 

addiction blev där väldigt många men artiklarna specialiserar sig mot olika områden inom 

sexmissbruk. Bland annat tar artiklarna upp sexmissbruk i relation till homosexualitet, 

kärleksrelationer, ungdomar, behandlingsmodeller och prostitution.  

 

 

Academic Search Elite   

Söker man på sexaddiction på sökmotorn Academic Search Elite kommer det endast amerikanska 

studier upp. Artiklarna handlar om sexmissbruk på internet, olika riskfaktorer och 

behandlingsmetoder.  Det finns också artiklar om vad sexmissbruk på internet innebär, hur utbrett 

det är, olika definitioner och vilka konsekvenser ett sexmissbruk kan ge. Vad många av dessa 

studier har gemensamt är att de utgår från fallstudier.  

  

En del artiklar tar upp sexmissbruk och hur de kan te sig på olika sätt där artiklarna definierar vad 

sexmissbruk innebär och kriterier för var gränsen går från ”normalt” sexuellt beteende till missbruk. 
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De tar även upp relationen mellan sexmissbruk och substansmissbruk där de drar paralleller och 

likheter dem emellan. Även här är artiklarna inriktade mot olika målgrupper eller 

undersökningsområden som till exempel homosexuella eller etniska grupper. Kopplingar mellan 

sexmissbruk och sexbrott är också vanligt förekommande undersökningar. Utöver vetenskapliga 

artiklar får man träffar på debattartiklar där frågan ständigt är densamma; Handlar det om ett 

tvångsmässigt beteende eller bara om dålig självdisciplin? 

 

 

 

Byter man sökord till Sex addiction + clincal hamnar träffarna på olika behandlingsmetoder med 

inriktning mot dem som arbetar med terapi och familjebehandling. Utöver de artiklar som tar upp 

behandlingsmetoder kommer artiklar upp som behandlar konsekvenserna ett sexmissbruk ger inom 

kärleksrelationer med såväl smittorisker som psykiska och fysiska konsekvenser.  

 

På sökordet Sexual compulsivity kommer det upp liknande artiklar som på sökordet sex addiction. 

Men här är det fler bokrecensioner, där de flesta av böckerna är självbiografier som på ett eller 

annat sätt är relaterade till sexmissbruk.  

 

 

Forskning inom norden  

Att hitta forskning som gjorts om sexmissbruk inom norden har varit svårt, även med hjälp från 

universitets bibliotekarier. Den mesta av forskningen som vi hittat har handlat om prostitution där 

de tar upp både kunderna och säljarna. Men någon specifik forskning om just sexmissbruk har vi 

inte funnit.  

 

 

Litteratur  

Merparten av de böcker som hittats handlar om män som köper sexuella tjänster och/eller om 

kvinnor som säljer sexuella tjänster. Böckerna handlar helt enkelt om prostitution. Någon enstaka 

studie tar upp män som säljer sex till kvinnor eller män. Men i det stora hela handlar det om män 

som köpare och kvinnor som säljare. De böcker som vi har använt oss av är två böcker om just 

sexmissbruk och de böcker som tar upp sexualitet enligt norm, historia eller media.  
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Köp av sexuella tjänster (KAST) 

KAST arbetar på uppdrag av Stockholm-, Göteborg- och Malmöstad där de erbjuder kostnadsfri 

och anonym rådgivning och stöd till dem som upplever att de har en tvångsmässig sexualitet eller 

de som vill sluta att köpa sexuella tjänster. Råd och stöd erbjuds via telefon eller möten efter 

överenskommelse. De som arbetar på KAST är manliga och kvinnliga socialsekreterare och arbetar 

efter att anpassa hjälpen efter individuella behov.   
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