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utveckling under åren 1990 till 2000. Studiens syfte är att visa på den samexistens som 

begreppet anses ha med andra missbruk som visas genom de faktorer som kommer att nämnas 
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är därmed att internet och cybersex i kombination med nämnda droger leder till den samexistens 

som studien visar på. Studien visar alltså på att faktorerna har ett samband med varandra och 

att sexmissbruk inte bara är ett missbruk, utan även multipla missbruk, ett blandmissbruk. 
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Sexmissbruk – Faktorernas samexistens med begreppet sexmissbruk inom 

forskningsvärlden 

Inledning 

”I Sverige har sexmissbruket eskalerat sedan dejtingsidorna lanserades på nätet.”1 

 

”Explosionen i kommersialiserad sexualitet – särskilt pornografin på internet – har gjort 

mängder av människor till sexmissbrukare.”2 

 

Citaten ovan beskriver sexmissbrukets utveckling, i och med att vi använder dagens avancerade 

teknik i allt större utsträckning och skapar oss en större tillgänglighet att nå sexsajter. Vad som 

forskningen visar är att sexmissbrukets utsträckning har en stark koppling till sexmissbrukets 

offentlighet.3 

Sexmissbruk är idag inte helt accepterat som ett missbruk och definitionen av missbruk är inte 

helt klarlagt. De som arbetar med behandling av sexmissbruk är eniga om att WHOs definition 

av missbruk i ICD-104 borde gälla sexmissbruk och i ICD-10 definieras missbruk på följande 

sätt:  

 

” A pathological relationship with a mood altering experience or thing that causes damage to 

the person and/or others.”5 

 

Ett missbruk innebär att personen upprepar sitt beteende på grund av droganvändning eller har 

ett permanent avvikande beteende. På grund av att missbruket kommer i första hand och att 

man därigenom utsätter sig själv och andra i fara, innebär stora påfrestningar på relationer som 

riskerar att sluta i skilsmässor. 6 Runquist tar i sin artikel upp att innebörden av missbruk och 

beroende samt vad en större förståelse för begreppet skulle innebära. Han tar även upp hur det 

går att se en förändring under de senaste två decennierna kring vad som ingår i begreppet 

missbruk och beroende. Forskning gjord i USA visar på att missbruk täcker andra 

beroendetillstånd än droger och alkohol, där det bland annat pekar på sex-, spel- och 

matberoenden. Diagnosmanualerna ICD-10 och DSM-IV utvidgas hela tiden för att inte bara 

                                                 
1 Sundby, 2012 
2 Sundby, 2012 
3 Freij, 2012 
4 International Classification of Diseases 
5 Carnes, 2002 s.345 
6 Wirbing, 2012 
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täcka substansrelaterade missbruk, utan även missbruk som spel- och matmissbruk. Trots detta 

finns det missbruk som inte nämns och det är till exempel sexmissbruk.7  

 

Vad som utmärker en sexmissbrukare är att det finns ett behov av att få bekräftelse, kärlek och 

sex. Personer som utvecklar ett sexmissbruk ägnar sig åt många tillfälliga förälskelser och 

sexuella relationer då dessa är enklare att hantera än varaktiga kärleksrelationer. Sexmissbruk 

kan även vara en hypersexuell störning eller sexuellt dysberoende där både kvinnor och män 

kan ha ett sexmissbruk. Sexmissbruket ses som ett avvikande beteende för personer med drog- 

och spelmissbruk. För sexmissbrukaren handlar det om de konsekvenser som blir av ett sexuellt 

beteende och inte specifikt av att sexmissbrukaren har ett intresse av sex. Problemen uppstår 

när en sexmissbrukare har sex för att uppnå kickar och därmed slippa hantera sina känslor8. En 

sexmissbrukare kan även ha ett visst beteende där denne tänker mycket på sex. Detta beror på 

ett inre tvång att genomföra dessa sexuella handlingar som beror på en bristande personlig 

kontroll, avsaknad av socialt umgänge eller bristande sexvanor. Detta medför uppenbara 

problem eller risker vilket är ett tvångsmässigt beteende där tvångsmomenten blir en fixering 

vid en annan människa och är på ständig jakt efter nya partners. De som har ett tvångsmässigt 

beteende förklarar detta som en ständig fixering vid sex. 9  

 

Samhällets ständiga debatt är viktig och diskussionerna ökar medvetenheten och reflektionen 

kring sexmissbruk. Detta ökar möjligheterna till att acceptera sexmissbruket som ett missbruk 

vilket innebär att det skulle underlätta för personer med missbruket att få hjälp och behandling. 

Att få en ökad kunskap och ökad medvetenhet kring ämnet är vad som är aktuellt idag vilket är 

positivt för professionella aktörer som kommer i kontakt med sexmissbrukare i sitt yrke.  

 

Problemformulering 

Att ha ett sexmissbruk är för många inte ett medvetet och självklart problem då sexmissbruket 

kan uppfattas olika och det finns ingen fastställd diagnos att sätta på personer som är beroende 

av sex. Vet vi tillräckligt mycket för att kunna veta vad som skiljer en sexmissbrukare från andra 

missbrukare? Svaret är nej, eftersom det inom forskningsvärlden finns delade meningar inom 

detta område. Det vi vet och som är ett problem är att sexmissbruk kombinerat med droger är 

                                                 
7 Runquist, 1998 
8 sexmissbruk.org, n.d 
9 Sexmissbruk.net, n.d 
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skadligt för individen och att sexmissbruket kan leda till våldsbenägenhet som kan skada andra 

människor. 

 

Sexmissbruk ansågs vara ett dolt problem innan 1980-talet men blev allt mer uppmärksammat 

då forskningen ökade kring begreppet under 1990-talet. Det är viktigt att forskningen avseende 

sexmissbruk fortsätter eftersom det inte är sjukdomsklassificerat och helt accepterat idag då 

sexmissbruk ännu inte omnämns i diagnosmanualerna. Nya forskningsresultat skulle därför 

underlätta det sociala arbetet inom området. Forskningens resultat genom åren visar på att synen 

och definitionen på sexmissbruk skiljer sig åt och förmodligen även kommer att skilja sig åt i 

kommande forskning. Kan dessa skillnader bero på att sexmissbruk inte anses som ett specifikt 

och avgränsat missbruk, utan samexisterar med andra missbruk som alkohol och droger? 

Skillnaderna på hur samhället ser på sexmissbruk kan bero på att forskningen idag ännu inte 

kommit så långt och entydigt kan visa på de bakomliggande faktorerna till sexmissbruk. Därför 

finns det en viss okunskap i samhället som bidrar till svårigheten att uppnå en samsyn på 

sexmissbruk. Ett problem kan vara att människan ser sex som ett naturligt beteende och där 

avvikelser från de normala beteendet (beroende och missbruk) betraktas som ett 

samhällsproblem. Mitt intresse för sexmissbruk uppstod när jag under min praktik på 

Ungdomsmottagningen i Skärholmen utanför Stockholm fick följa en kurator som samtalade 

med ungdomar om sex och samlevnad. Jag fick då en inblick i hur ungdomar ser på sex och 

samlevnad och detta fick mig att börja fundera över vad det är som får människor att hamna i 

ett beroende av sex. Är det känslomässigt betingat, eller blir människor beroende av sex på 

grund av drogmissbruk som påverkar människans normala förstånd och omdöme? Här finns ett 

problem som forskningen försöker klarlägga. 

 

Det är viktigt att förstå innebörden av sexmissbruk eftersom den breda definitionen anses vara 

svår att tyda. Innebörden av den breda definitionen är central då förståelsen av att missbruket 

ökar. Idag finns en viss förvirring avseende innebörden och konsekvensen av sexmissbruk. En 

förklaring till detta är att forskningen är tämligen ny och därmed saknas kunskap kring ämnet 

som försvårar möjligheten att kunna förstå och hjälpa människor som utvecklat ett sexmissbruk. 

Vi lever idag i ett samhälle där droger och alkohol är vanligt förekommande. Sexmissbruk som 

senare kommer att nämnas i uppsatsen ses som ett blandmissbruk och det finns tydliga 

kopplingar mellan detta begrepp, alkohol och droger. Sexmissbruket är dolt och uppkommer 

oftast i samband med ett drog-och eller alkoholmissbruk. 
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Meeuwisse och Swärd för en diskussion kring sociala problem där de menar att alkohol-och 

drogmissbruk är en del av de sociala problemet. Det finns ett samband mellan de missbrukande 

grupperna i samhället och de grupper som inte är missbrukare. Den första gruppen anses vara 

sexmissbrukare och det finns en rad olika definitioner av en sexmissbrukare och hur missbruket 

artar sig.10 Det Meeuwisse och Swärd tar upp ovan behandlar även Torbjörn Fjellström som 

under 1980-talet utvecklade Sex & Love Addicts Anonymous (SLAA) i Sverige. Han 

utvecklade denna behandlingsmetod och menade på att sexmissbruk och sex-och 

kärleksberoende är beroendesjukdomar där personer med missbruket/ beroendet lider av ett 

tvångsmässigt sexuellt beteende.11 

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien är att visa på de faktorer som anses samexistera med begreppet 

sexmissbruk under 1990-talet och 2000-talet och hur dessa från att vara ett dolt problem blir 

mer uppmärksammade och omnämnda i forskningen. 

 

Frågeställning: 

- Vilka faktorer kan samexistera med sexmissbruk under 1990-talet och 2000-talet? 

 

Tidigare forskning 

”Missbruk är en patologisk kärleks- och tillitsrelation till ett objekt eller en händelse.”12  

 

Citatet ovan är Craig Nakkens definition på ett missbruk från hans bok Jaget och Missbrukaren. 

Det är en patologisk relation som bör förstås genom hans förklaring till att bete sig patologiskt, 

vilket betyder att avvika från relationer som anses vara accepterat av samhället. Han belyser 

objekt som något normalt och en socialt accepterad funktion där han pekar på mat, sex och 

droger. Mat har funktionen att ge människan näring, sex är för förökning och drogernas funktion 

är till för att bota sjukdomar.13 

 

                                                 
10 Meeuwisse och Swärd, 2006 
11 Fjellström, 2009 
12 Nakken, 1996 
13 Nakken, 2009 
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Carnes14 redovisar resultat som bygger på en studie där 1000 sexmissbrukare deltagit i 

intervjuer och enkätundersökningar. Deltagarna hade skilda livsberättelser och vad de hade 

gemensamt var att de hade svårt att stoppa sitt sexuella beroende. Carnes studie visar på att 

personer med ett sexmissbruk många gånger har vuxit upp med sina föräldrar, eller andra vuxna 

som har eller har haft ett missbruk och att de ofta vuxit upp i icke fungerande hem. Carnes 

menar även att personer med ett sexmissbruk varit utsatta för övergrepp under sin uppväxt och 

han pekar på att barn som blivit utsatta under sin uppväxt är mer känsliga för att utveckla ett 

sexmissbruk senare i livet. Det som driver en sexmissbrukares beteende är bland annat skam. 

Personer som lever med skam är känsliga för missbruk och medmissbruk. Skam uppkommer 

många gånger tidigt i sexmissbrukarens liv där missbruket oftast sätts igång av just skam, skuld 

och/ eller ångest.15 

 

Foucault beskriver förtryckshypotesen vilket innebär att de moderna institutionerna och 

civilisationen medför ett växande förtryck på de fördelar som människan har. Detta betyder att 

människan måste vara disciplinerad, ha en kontroll över sina egna drivkrafter då samhället har 

som roll att kontrollera människor som Foucault beskriver med ett ord, panopticism.16  

 

En av de första författarna som beskrivit ämnet rubricerat män med sexuell 

beroendeproblematik heter Eva Hedlund.17 Hon visar på en skillnad mellan män med sexuell 

beroendeproblematik och kvinnor med ett sexberoende. Hon har studerat ett fyrtiotal män 

mellan 30-60 år, många med familj. Dessa personer hade ett sexberoende där de beskrev sin 

sociala situation till arbete, hälsa och utbildning. Författaren beskriver hur den sexberoende 

mannen ofta förbisåg sina brister och tidigt fick ta ett ansvar för sig själv och ibland för resten 

av familjen där frågan om känslor inte diskuterades. Den sexberoende mannen hade genom sex 

försökt bota sitt psykiska lidande genom att stärka sin skadade självbild. Anknytningen till sin 

mor under barndomen kan även resultera i att männen skapat sig ett beroende av sex för att få 

en självupprättelse och därmed få makt och känna sig manlig. Vad gäller kvinnor tar Hedlund 

upp prostitution där hon menar att kvinnor som erbjuder sex skapar en kontroll som de annars 

                                                 
14 Carnes, 1992 
15 Carnes, 1992 
16 Foucault, 2009 
17 Hedlund, 2006 
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inte har. För att kvinnorna skulle behålla kontrollen krävdes det att beteendet återkom och 

resulterade i att kvinnan stärkte sin självbild.18 

 

Forskare Jofen Kihlström beskriver i sin avhandling begreppet sexmissbruk och hur 

uppfattningen av begreppet och beteendet förändras. I sin avhandling redovisar Kihlström 

intervjuer med fem kvinnor och fyra män i åldrarna 20-45 år där de berättat om sina 

bakgrundshistorier kring sexmissbruk. Faktorer som urskiljs i berättelserna är till exempel; 

alkoholism i familjen, skilsmässa, sexuella övergrepp, psykisk och fysisk misshandel. 

Återkommande i berättelserna är även en konflikträdsla där familjen upprepade gånger haft 

konflikter som lett till en låg självkänsla hos personerna och blev i tidig ålder självständiga. 

Personerna beskriver hur de saknat en känslomässig respons från hemmet där det inte förts 

någon talan om sexualitet och där hemmet varit känslolöst. Huvudorsaken till utvecklingen av 

sexmissbruk är en strävan efter ett bekräftelsebehov genom att ha sex, detta menar han på är en 

socialt godkänd term som en sexmissbrukare ofta skyller på.19 

 

 

Metod 

 
Jag har i huvudsak använt mig av en kvalitativ metod som går mer på djupet och beskriver hur 

vad och varför saker och ting sker och kan tolkas utifrån kontext och sammanhang. Syftet inom 

kvalitativ metodform är att skapa en förståelse för mänskliga beteendemönster och den 

kvalitativa forskningen är relevant då den kan användas genom att beskriva sammansatta 

situationer. Detta skapar en möjlighet att på ett strukturerat och fasetterat sätt beskriva de 

sociala nyanserna i samhället. Den kvalitativa analysen utgör grunden för forskningen där 

teorier och framställningar av termer har ett samband med verkligheten. I och med detta 

beskrivs inte enbart en riktig verklighetsbild, utan istället bygger analysen på sociala villkor.20 

Detta är vad jag vill komma fram till i min studie genom att på ett tydligt sätt se till de faktorer 

som anses samexistera med sexmissbruk och detta med hjälp av forskningen genom mina valda 

artiklar och min rapport. Jag vill utifrån det som den kvalitativa forskningen innebär att se till 

en helhet av det jag studerar för att på ett klarare sätt kunna göra en tolkning av innehållet för 

att där efter kunna formulera texten ut ett eget perspektiv. 

 

                                                 
18 Hedlund, 2006 
19 Kihlström, 2007 
20 Denscombe, 2000 
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Min utgångspunkt är att göra en hermeneutisk granskning där målsättningen är att tolka mina 

valda artiklar som finns kring mitt ämne. Hermeneutik representerar ett synsätt som från början 

formades för förståelse av texter och där tolkningen var och är central. Ett ledande tankesätt 

inom hermeneutiken är att forskaren granskar en text och därefter skapar han ett eget perspektiv 

på texten. Vad som även är viktigt när man använder sig av en hermeneutisk granskning är att 

ställa sig frågan; Vad är det i studien som visar sig och vad innebär det?21 Jag kommer i min 

analys av texterna att tolka mitt resultat av artiklarna utifrån mitt perspektiv och utifrån min 

hermeneutiska ståndpunkt skapa mig en förståelse och en uppfattning kring mitt valda ämne 

som sedan redovisas. 

 

I min kvalitativa studie måste jag som granskar artiklarna beakta risken att visa på tolkningar 

som kan bli missvisande och redovisa data som stämmer överens med mitt syfte.22 I en 

granskning som bara grundas på forskning och empiriska ståndpunkter är det betydelsefullt att 

jag håller mig kritisk till vad som framkommer i studien, dock oavsett detta är jag beroende av 

den aktuella forskningens framställningar och beskrivningar. 

 

Tabell 1 – Databassökning, sökord och antal träffar 

Nedanstående tabell visar på de sökord jag använt mig av, hur många träffar sökorden gav samt vilka 

databaser jag använt. 

Sökord Sex addict 

 

Sex addiction Sexual 

addiction 

Define 

sex 

addiction 

Sex 

addiction 

and 

factors 

Academic 

Search Elite 

489 4175 3363 26 1389 

ProQuest 

Social Sciences 

1034 11024 9007 563 5244 

Social Services 

Abstracts 

19 804 594 1 255 

 

Tabell 1 visar på resultatet av de sökningar som baserades på mina utvalda artiklar. Enbart peer 

reviewed artiklar är inkluderade i min studie. Min avsikt från början var att se till de 10 första 

artiklarna som redovisades. Det som var mest centralt att leta efter i artiklarna var att de skulle 

behandla missbruk, i detta fall sexmissbruk. Innan jag började läsa artiklar som kunde vara 

                                                 
21 Bryman, 2006 
22 Bryman, 2006 
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relevanta för min uppsats var jag tvungen att veta vad jag letade efter i artiklarna, detta genom 

att formulera sökord för att kunna ta reda på om dessa kunde användas i uppsatsen. De sökord 

som jag använde mig av var; Sex addict, Sex addiction, Sexual addiction, Define sex addiction 

och Sex addiction and Factors. Jag valde dessa för att uppnå mitt syfte att selektera olika 

begrepp som definierar faktorer om sexmissbruk i forskningen. Beroende av artiklarnas 

innehåll kring definitionen av sexmissbruk och beroende av hur artiklarna behandlade 

faktorerna gav mina sökningar inte ett tillfredställande resultat. Många av artiklarna behandlade 

missbruk men inte sexmissbruk. Det var stundtals svårt att hitta artiklar som direkt visade på 

och behandlade sexmissbruk. Jag fick istället använda mig av olika slags sökord i kombination 

med att läsa titlar och abstract för att kunna få någon som helst förståelse av artiklarnas innehåll. 

Genom att ändra mina sökord under sökningens gång blev det lättare att hitta artiklar som var 

relevanta för uppsatsen. Eftersom sökningen fortfarande gav många träffar blev jag tvungen att 

göra ett mera förfinat urval och detta genom att läsa befintliga titlar på artiklarna samt 

abstrakten. För att ytterligare minimera avgränsningen av artiklarna lade jag till sökorden; 

Define och Factors. Därefter fick jag ett begränsat urval som underlättade det slutliga urvalet. 

Urvalsprocessen genomfördes med hjälp av tre databaser från Mittuniversitetets bibliotek. 

Databaserna var följande; Academic Search Elite, ProQuest Social Science och Social Abstract. 

Databaserna som jag har använt mig av är utvalda eftersom informationen har en koppling till 

ämnet i min studie. ProQuest är den databas jag hittade flest artiklar i då denna databas söker 

bland flera andra databaser samtidigt, detta resulterar i att resultatet av sökningen blev mera 

omfattande.  

 

Urval 

Jag valde ut sex artiklar och en rapport till studiens resultat då de var tillämpbara och 

behandlade mitt valda ämne. Dessa sex artiklar togs från ProQuest Social Science och rapporten 

valdes ut via andra uppsatser. Fem artiklar är skrivna i USA, en är skriven i China och rapporten 

är författad i Sverige. Sex artiklar är kvalitativa och en är kvantitativ. Majoriteten av artiklarna 

är därmed kvalitativa och det var inga kriterier jag hade, utan slumpen fick avgöra. De flesta 

artiklarna är avgränsade till ett geografiskt område och fokus hamnade på USA. Detta berodde 

på det slumpvisa urvalet och artiklarna är begränsade till att vara utförda under 1990- och 2000-

talet. Artiklarna och rapporten jag valt ut till min studie behandlar olika ämnen som går att se 

när tabellen nedan studeras. Detta är jag medveten om och jag har trots detta valt att ta med 

dessa artiklar och rapporten för att jag vill visa på vad som kan relateras till att människor 
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utvecklar ett sexmissbruk. Jag vill dessutom peka på faktorer som kan ses samexistera med 

begreppet sexmissbruk. En del artiklar behandlar cybersex och nämner att ett sådant beteende 

många gånger är kopplat till att människor har ett sexuellt beroende. För att hantera detta 

beroende används internet. De andra artiklarna som inte behandlar cybersex nämner faktorer 

som kan relateras till sexmissbruk som till exempel alkohol och droger.  

 

Tabell 2 – Utvalda artiklar till resultat 

 

Författare, År och Land 

 

Centrala innehåll i studierna 

He, J-B. Li, B. B. Guo, Y. Y. Jiang, G-R. 

(2010). 

Studien studerar frågan kring cybersex och 

visar på ett ökat beroendeframkallande 

beteende hos missbrukare, där beteendet 

pågår under längre tid. Där det finns ett 

samband mellan de yttre förhållandena och 

inre psykologiska mekanismer. 

Kruse, M. I. Fromme, K. (2005). Studien visar på resultat från två 

experimentella studier där författarna av 

studien kunde ta hjälp av för att utvärdera 

inverkan av fysisk attraktion och mäns 

uppfattningar om  sexuella partners och 

sexuella beteenden. 

 

Levine, S. B. (2010): Denna studie analyserar sexuella mönster hos 

30 män där dessa män sökt hjälp efter att de 

insett ett specifikt överdrivet sexuellt 

beteende, som till exempel onani.  

Månsson, S. Daneback, K. Tikkanen, R. 

Löfgren-Mårtenson, L. (2003). 

Denna rapport redovisar 1800 svenskars 

användning av internet för kärleks- och 

sexuella syften.  

Reay B. Attwood N. Gooder C. (2013). Studien behandlar sexmissbrukets historia 

med ett kritiskt synsätt. 

Schneider, J. P. (1991). Studien visar på genom olika “case” hur man 

som hjälpare kan känna igen tecken hos 

personer med sexmissbruk. 

Sobczak, A. J. (2009). Studien undersöker kvinnors som haft ett 

beroende av alkohol och andra ämnen men 

slutat. Kvinnorna hade utsatts för övergrepp i 

bandomen men även i vuxenlivet. Studien 

vill visa på att alkohol används för att dämpa 

negativa känslor och med detta upplevde 

kvinnorna att deras sexuella lust och funktion 

försvunnit. 

http://search.proquest.com.proxybib.miun.se/indexinglinkhandler/sng/au/He,+Jin-Bo/$N?accountid=12495
http://search.proquest.com.proxybib.miun.se/indexinglinkhandler/sng/au/Li,+Bing-Bing/$N?accountid=12495
http://search.proquest.com.proxybib.miun.se/indexinglinkhandler/sng/au/Guo,+Yong-yu/$N?accountid=12495
http://search.proquest.com.proxybib.miun.se/indexinglinkhandler/sng/au/Jiang,+Guang-rong/$N?accountid=12495
http://search.proquest.com.proxybib.miun.se/indexinglinkhandler/sng/au/Kruse,+Marc+I./$N?accountid=12495
http://search.proquest.com.proxybib.miun.se/indexinglinkhandler/sng/au/Fromme,+Kim/$N?accountid=12495
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Utifrån mina valda sökord och databaser formades kriterierna som var relevanta att använda för 

att få fram de artiklar jag valt. Ett av kriterierna för mina sökningar vara att artiklarna skulle ha 

ett bra abstrakt, vara vetenskapligt granskade, skrivna på svenska eller engelska, vara 

publicerade mellan 1990 till 2013. De artiklar som exkluderades var artiklar som behandlade 

faktorer men som inte visade på en koppling till ett sexmissbruk. 

 

Analys 

I min litteraturstudie använder jag mig av kvalitativ analys och enligt Johannessen och Tufte,23 

är meningsinnehållet av en text väsentligt och en dataanalys sker tillsammans och är integrerad 

till insamlingen av data. Forskaren eller författaren tolkar fakta och därefter skapas teorier under 

tiden. I studien har analys av data skett tillsammans med insamlingen av data där det har 

omtolkats och där nya teorier har skapats. Syftet med att samla in data och analysera är att skapa 

en förståelse som valts för studien. I denna studie har jag samlat in ”hård” data vilket består av 

tidigare forskning och text. Det krävs en systematisering när meningsinnehållet tas fram och 

detta kan göras genom kodning och en kategorisering av data, där kodning medför att det 

viktigaste i texten väljs ut och fokus läggs på att hitta det väsentliga i materialet. För att kunna 

hitta de väsentliga i texten bör fokuseringen ligga på att läsa texten flera gånger och skaffa sig 

en helhetsbild. Detta gjordes genom att jag läste texterna flertal gånger och tog ut det som var 

relevant.. Därefter gjordes en sammanfattning och koncentrerades för att kunna välja bort de 

som inte hade någon relevans. När detta gjorts sammanfogades texten och detta kan beskrivas 

som rekontextualisering.24 

 

Teoretisk referensram 

 
Systemteori 

För att kunna förstå det mänskliga beteendet måste det finnas en systemteoretisk referensram 

där hänsyn tas till hela kretsloppet och där människan ses i sitt sammanhang, vilket menas med 

att allt hänger samman som ett kretslopp. I det mänskliga systemet anses beteendet vara 

hierarkiskt konstruerat. Beteendena som finns ovan har en påverkan och är överordnade i den 

betydelsen att de styr de beteenden på lägre nivåer, alltså att de beteenden som finns i samhället 

påverkar människan till att utveckla ett annat beteende. Systemteorin syftar till att visa på hur 

                                                 
23 Johannessen & Tufte, 2003 
24 Ibid 
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olika delar inom systemet tillsammans påverkar varandra. En människa utvecklas och påverkas 

i samspelet med andra människor vilket systemteorin fokuserar på.25  

 

Systemteorin fokuserar även på att hänsyn till hela människans sociala omgivning måste 

beaktas för att få en förståelse av deras beteende och en människa utgör en del av ett system 

som hela tiden förändras och formar människan. Vilka system det kan handla om är de system 

som står närmast människan, vilka kan vara familjen, samhället, vänner och kolleger. Den egna 

självbild av värden konstrueras med hjälp av sina egna erfarenheter vilket kan ge hjälp och en 

struktur men de kan även göra att livet blir trist och meningslöst. Människan behöver stöd, 

närhet och hjälp då omgivningen och det sociala stödet kan ses som ett skydd vid stressiga 

situationer och traumatiska händelser som människan kan drabbas av. Utelämnas det sociala 

stödet påverkas nätverket och människan negativt. Tankar och handlingar är strukturerade 

utifrån en hierarkisk modell där den övre nivån styr en tanke inom systemteorin. Öquist menar 

att då en persons beteende ska ändras, går det inte att rikta in sig på den specifika behandlingen 

då denna är skapad från en högre nivå, utan en lösning på detta är att införa nya variabler i 

systemet. Därmed ges personen en större valmöjlighet och kunna göra andra val i sitt liv än 

tidigare. Med detta menar Öquist att tanken att bryta ned systemet i olika delar och sedan bygga 

upp ett nytt system är inte det rätta, utan den rätta tanken inom teorin är att förändra det som 

redan finns. 26  

 

För en socialarbetare kan systemteorin anses som den teori som är mest tilldragande då teorin 

framhäver det sociala arbetet till skillnad från andra teorier, som till exempel det 

psykoterapeutiska perspektivet.  Payne menar på att inom systemteorin ser man till hela 

människan istället för den enskilde. Han menar även på att ett av syftet i teorin är att ett arbeta 

tillsammans med människan för att få denne att anpassa sig till den sociala ordningen. Dock 

ska man beakta att systemteorin begär att socialarbetare ska se till det personliga men även till 

de sociala aspekterna hos människan och lägga fokus på hur dessa aspekter samverkar med 

varandra och formas till en helhet. Payne riktar sin kritik mot teorin där han pekar på att det 

framkommer att allt kan innefattas i den sociala ordningen och strukturen. Med detta kan ett 

antagande ses kring vad som är det ”normala” mellan människan, grupper och organisationer.27 

                                                 
25 Forsberg & Wallmark, 2002 
26 Öquist, 2003 
27 Payne, 2005  
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Resultat 
Alla typer av missbruk oavsett om det gäller alkohol, droger eller sex beror på att missbruket 

kan leda till en ständigt ökad konsumtion. Ett beroende är aldrig statiskt utan har en tendens att 

öka vilket leder till överkonsumtion om inte personen får professionell behandling mot 

missbruket. Den ökade konsumtionen resulterar ofta i att personer kan bli våldsbenägna. 

Konsumtion av droger får även konsekvenser som innebär att missbrukaren kan få symtom som 

ångest, oro och i vissa fall skam vilket är gemensamt oavsett vilka droger som personen 

missbrukar.  

 

Under 1990-talet framkommer nya faktorer om sexmissbruk som spreds via olika medier och 

via internet. Detta ledde till att allt fler forskare uppmärksammade detta i undersökningar och 

diskussioner. Schneider som har gjort en studie i hur man känner igen tecken på sexmissbruk 

som visar på att sexmissbruk kan anses vara ett blandmissbruk där missbruket visar på andra 

faktorer än bara själva sexmissbruket.28 En jämförelse som gjorts i en studie mellan män som 

använt skydd och män som inte använt skydd. Resultatet visar att män som använt skydd 

engagerade sig i mera riskfyllda sexuella situationer, har haft flera partners, använt mera droger, 

och haft mindre kontroll på sina sexuella beteenden.29 Alkoholen och drogerna har även den 

effekten att man ofta använder våld för att uppnå större tillfredsställelse. Orsaken är att 

sexmissbruk inte bara kan ses som ett enda missbruk, utan ofta kopplas samman med andra 

missbruk. 30 

 

"It appears that many gay and bisexual men may be faced with multiple addiction problems 

related to sex, drugs, and alcohol. Further changes in sexual behavior are not likely to occur 

unless the compulsive nature of their sexual behavior and polydrug use are dealt with more 

directly."31 

 

Sexmissbrukare kan anses ha kemiska beroenden, detta är ofta en dold orsak bland återfallen 

och främst bland kokainmissbrukare. En undersökning gjord på kokainmissbrukare som befann 

sig på en öppenvårdsbehandling visade på ett beroende av sex. Många av dessa var fast i ett 

mönster där tvångsmässigt sexuellt beteende gjorde att dessa fick återfall och började använda 

                                                 
28 Schneider, 1991 
29 Schneider, 1991 
30 Weinhardt, 2002 
31 Schneider, 1991 
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kokain igen och vice versa. I en anonym undersökning gjord bland 75 före detta 

sexmissbrukare, visade det sig att dessa även haft andra missbruk, där största delen haft ett 

kemiskt beroende, varit arbetsnarkomaner, spelmissbrukare och/eller drabbats av 

ätstörningar.32  

 

Enligt den forskning som bedrevs under senare delen av 1990-talet framkom att cybersex hade 

ett samband med sexmissbruk på grund av att internet blev lättillgängligt. En liten användning 

av internet var tillräckligt för att dämpa den värsta abstinensen. Här går det tydligt att se hur 

sexmissbrukaren blir påverkad av sitt användande av internet där beteenden förändras på grund 

av att begäret och abstinens släcks. Att bli påverkas av internet och andra via internet kan ses 

som en påverkan från samhället. Även den påverkan som kommer från övriga delar av 

samhället bidrar till ett ändrat sexuella beteende där sexmissbrukaren med hjälp av samhällets 

påverkan kan finna nya sätt att hantera sina beteenden.33 Levin beskriver också internet som en 

del av sexmissbruket under 1990-talet, där han pekar på att internet ökar möjligheten att 

utveckla ett beteende och beroende till sexuell njutning. Pornografi, att chatta med andra 

människor med liknande sexuella intressen samt spela erotiska spel utgjorde hjälpmedel får att 

uppnå den sexuella njutningen. Detta är vad han nämner i sin studie och han menar att detta kan 

ha ett samband med ett sexmissbruk och följden av detta resulterar bland annat i känslor som 

oro och ångest. De nya möjligheterna som internet ger, visar att det finns en strävan efter att 

utöva och ha makt i en relation till någon man inte känner. Detta sker över internet för att få 

känna sexuell stimulering.34 

 

Reay behandlar i sin artikel sexmissbrukets historia, hur begreppet sexuell tvångsmässighet 

sprids och ökar allt mer. Hon pekar på att den sexuella tvångsmässigheten verkar mer uppenbar 

än någonsin. Detta sker under 1990-talet då hon pekar på att rådgivare som gjort beräkningar 

visar att cirka 22 miljoner amerikaner var beroende av sex under 1998 och cirka 40 miljoner 

hade ett sexberoende på nätet under år 2000. Hon tar även upp ett citat som beskriver hur 

förekomsten av begreppet kommer att öka på grund av den moderna tekniken35 

 

                                                 
32 Schneider, 1991 
33 Forsberg & Wallmark, 2002 
34 Levine, 2010 
35 Reay, 2013 
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“Although we have no good data on the prevalence of such problems, they appear to be 

escalating at an alarming rate, possibly because of the impact of modern technology, in 

particular the Internet.”36 

 

Definitionen av sexmissbruk uppmärksammas allt mer under 2000-talet och en förändring går 

att tyda. Genom att tolka och analysera artiklarna kan forskningens definition av begreppet 

anses vara delad. Å ena sidan visar de flesta artiklarna orsakssambandet mellan alkohol, droger 

och sexmissbruk. Å andra sidan framkommer nya faktorer (se nedan) som blir intressanta för 

den fortsatta forskningen. Särskilt tydlig blir förändringen från slutet av 1990-talet i och med 

den ökande användningen av internet. Människan blir därmed mera påverkbar på grund av 

lättillgängligheten via nätet. Istället för köpa porrtidningar, kunde man använda datorer för att 

snabbare övervinna det sexuella begäret. Följden av att internet blev lättillgängligt för individen 

innebar att cybersex blev ett allt mer uppmärksammat forum för sexmissbrukare, vilket 

resulterade i att beroendet med tiden eskalerade och har lett till att allt fler människor fram till 

idag har hamnat i ett beroendeförhållande. Detta beroende är mest frekvent bland 

sexmissbrukare som har ägnat sig åt cybersex under längre perioder och där självkontroll och 

normala sociala funktioner har saknats. Ett missbruk av porr på internet grundar sig enligt He 

på de yttre förhållandena och inre psykologiska mekanismer.37  

 

Under 2000-talet började forskningen även visa på andra konsekvenser av sexmissbruk 

förorsakat av alkohol och droger. Övergrepp och misshandel blev vanligare i och med att 

sexmissbruket till följd av användningen av drogerna gav en ökad lust. En forskning gjord av 

Sobczak visade på störningar i droganvändningen i samband med sexmissbruk. Hon påvisade 

att forskningen hade gett mindre uppmärksamhet till kvinnor än män inom aktuellt område. 

Senare genomförda studier visade även att kvinnor som hade missbrukat alkohol eller andra 

droger och för vilka droganvändningen hade upphört, hade utsatts för övergrepp som barn och 

i vuxen ålder under påverkan av alkohol eller droger. 38 Även hos männen fanns sambandet 

mellan sex och alkohol, där en studie visade på mäns uppfattning om potentiella sexpartners 

och sexuella avsikter i beteendet. Det fanns kopplingar mellan den fysiska attraktionen och det 

sexuella beteendet, där ett samband kunde ses mellan trauma från övergrepp och existerande 

                                                 
36 Reay, 2013 s.4 
37 He, 2010 
38 Sobczak, 2009 
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problem till anpassningar i samhället.39 Det Kruse beskriver ovan, hur männens fysiska 

attraktion har en koppling till samhällsanpassning, går att tolka utifrån vad Öquist40 och Payne41 

behandlar i systemteorin. Att påverkan från omgivningen, i detta fall samhället har betydelse 

när det kommer till att överföra sina behov genom att som ovan nämnt, se till mäns uppfattning 

om sexpartners. Hur vi ser på varandra kan påverkas av den upplevelse vi får av omgivningen 

och samhället. Sambandet mellan människan och samhället är starkt där påverkan kan styra ett 

beteende. Större uppmärksamhet bör läggas på att identifiera personliga egenskaper hos 

sexpartners som kan påverka uppfattningen kring vad som är riskabelt och vad som är avsiktligt 

då det är av stor vikt att ha säkert, skyddat sex.  

 

En stor undersökning som gjordes i Sverige under 2000-talet var rapporten ”Kärlek och sex på 

internet” där svenskarnas vanor kring sex och kärlek på internet stod i centrum och på vilket 

sätt de påverkade dem samt vilka konsekvenser det gav. I undersökningen deltog både kvinnor 

och män. Internet beskrevs som en ny sexuell revolution där det var lättare att uttrycka sig men 

även utforska sin sexualitet med möjlighet att vara offentlig eller anonym. Resultatet som 

forskarna uppmärksammade var att 80 % av de personer som varit med i undersökningen 

använde nätet för kärleks- och sexuella syften. Fördelningen mellan könen var relativt jämn. 

Fördelningen var 55 % män och 45 % kvinnor. Majoriteten av de som använde internet var 

yngre personer och detta visade på en låg medelålder. Mätningen visade att åldersfördelningen 

var 31 år för män och 30 år för kvinnor. Trots att de yngre personerna vuxit upp i ett samhälle 

där internet varit en del av vardagen, är det samtidigt en fas i livet då personerna oftast av 

nyfikenhet är intresserad av att skaffa sig kunskaper och erfarenheter av sexualiteten. Att 

personerna använde internet var för att de ville ha en flirt och skillnaden mellan män och 

kvinnor var inte markant stor. Männen var mer sexorienterade när de befann sig på internet och 

kvinnorna var mera inriktade på att skaffa sig en relation. Att visa på skillnader mellan de yngre 

var svårare då de yngre kvinnorna var lika sexorienterade som männen. Undersökningen visade 

att bland minoriteten dvs. de äldre personerna var det vanligare att männen tittade på erotiska 

bilder och pornografi. De äldre kvinnorna använde nätet i största del för att vara inne på 

kontaktsidor.42  

 

                                                 
39 Kruse, 2005 
40 Öquist, 2003 
41 Payne, 2005 
42 Månsson, 2003 
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Undersökningen av Månsson visade även på deltagarnas erfarenhet av cybersex där en tredjedel 

hade erfarenheter av sex via internet. Det var dock fler kvinnor som hade denna erfarenhet. 

Kvinnorna fanns i åldersgruppen 35-49 år. Många av deltagarna beskriver cybersex som en 

arena för gränsöverskridande sexuella kontakter då de anonymt kan experimentera och slippa 

den fysiska kontakten. De menar med detta att de intar påhittade roller, som de förklarar med 

att de onanerar tillsammans vilket ansågs vara vanligare hos männen. Synen på cybersex är att 

det finns i olika former. Ju större erfarenheten är och upplevelsen känns positiv, ju större är 

chansen att fortsätta med cybersex. Skillnaden mellan könen i detta sammanhang är att 

kvinnorna beskriver det som något bra, förklaringen till detta kan vara att de kan experimentera 

utan större risker och undvika att känna rädsla för att råka illa ut, då allt sker över internet och 

anonymt. Utöver detta uppfattas risken att få överförbara sexuella sjukdomar som obefintlig. 

Vad som även kom fram i undersökningen var att kvinnorna ansåg att männen hade ett 

pådrivande sätt och ett övertag och önskade ha mer cybersex.43  

 

Utifrån systemteorin44 går det att dra en koppling till hur teorin behandlar människans 

utveckling och påverkan tillsammans med andra människor och ett samband till vad resultatet 

tar upp kring samexistensen av internet och sexmissbruk blir tydligare. Med internet finns 

möjligheter till att möta andra människor och utveckla ett gemensamt intresse som till exempel 

sex och porr, att vara inne på dejtingsidor är allt vanligare idag och genom cybersex ökar 

tillgången till att ha sex, över nätet med andra människor. I detta sammanhang finns möjligheten 

att vara anonym men det finns även en chans till att skapa en identitet och lära känna andra för 

att bestämma träff för att tillgodose behov och spänning. Det kan leda till en negativ utveckling 

av sexmissbruk då en tydlig samexistens kan ses där internet ger individen en chans att utforska 

sitt intresse och beteende. 

 

Det går att se ett klart samband till missbruk av alkohol och droger och hur människans hjärna 

påverkas och hur detta kan orsaka utvecklingen av sexmissbruk. Att känna abstinens för 

cybersex är fullt möjligt då behoven och känslorna är desamma som vid missbruk av droger. 

Genom den frekventa användningen av internet söker användarna sociala kontakter där 

cybersex är ett medel för att hantera det sexuella behovet. Payne45 beskriver vikten av de sociala 

                                                 
43 Månsson, 2003 
44 Öquist, 2003 
45 Payne, 2005 
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relationerna men även de nätverk som finns inom systemteorin där han pekar på alla 

kringliggande skyddsfaktorer som familj och vänner som har en väsentligt och betydande roll i 

människans liv.  

 

Resultatet visar på en dold beskrivning av begreppet sexmissbruk där många av faktorerna som 

kan ha ett samband med sexmissbruk beskrivs mer än själva begreppet.  Forskningen visar på 

en förändring av sexmissbruket under perioden 1990 till 2000. Förändringen som visas är att 

den nya datortekniken ger möjlighet att skapa nya kontakter utan personlig närvaro. Internet 

med möjlighet till utövandet av cybersex har därmed blivit vanligare under 1990 och 2000-

talet. Tillgängligheten till internet var före 1990 i princip obefintlig. Det som även är centralt i 

studiens resultat och vad de flesta artiklarna behandlar är att alkohol och droger är drivkraften 

till internetsex.  
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Diskussion 

I detta avsnitt har jag valt att dela upp diskussionen i två delar: metoddiskussionen där jag 

diskuterar hur jag sökt fram mina valda artiklar som underlag till resultatet och 

resultatdiskussionen där jag diskuterar studiens slutliga resultat. 

 

Metoddiskussion 

Min litteraturstudie bygger på sex (6) artiklar och en rapport som är vetenskapligt granskad och 

som svarar på mitt syfte som innebär att visa på de faktorer som kan anses samexistera med 

begreppet sexmissbruk. På grund av att forskningen är relativt ny finns det ingen annan 

information än ovan nämnda som jag har kunnat använda i min studie. Därmed har min studie 

endast kunnat baseras på forskarnas artiklar och intervjuer.  

 

Vad som är viktigt i en litteraturstudie är inte kvantiteten, utan kvaliteten. I en litteraturstudie 

förekommer både för- och nackdelar. En fördel för mig i mitt arbete är att jag dels lärt mig att 

granska vetenskapligt forskningsmaterial. Jag har därmed blivit bättre på att använda sökord 

för att selektera studier i olika databaser samt att jag lärt mig att urskilja om studierna är 

vetenskapliga eller inte.  

 

Nackdelen med min studie är att det fakta som jag tagit fram redan är bearbetad och har från 

författaren vinklats efter dess syfte. Utifrån detta skulle trovärdigheten i mitt resultat kunna 

ifrågasättas. En annan nackdel som framkommit är att då jag inte genomfört egna intervjuer 

kan mitt material anses vara begränsat och möjligheten till att se ämnet ur andra synvinklar blir 

mindre.  

 

Svårigheter som framkommit under studiens gång var till en början att använda rätt sökord för 

att få fram bra och relevanta artiklar samt få ett resultat av sökningen där materialet kunde 

variera. För att kunna använda bra sökord tog jag hjälp av bibliotekspersonalen på 

Mittuniversitetet för att få klarhet i hur jag på bästa sätt skulle kunna utforma mina sökord för 

att få fram bra och relevant material.  

 

Resultatdiskussion 

Begreppet sexmissbruk har väckt en del uppmärksamhet när jag berättat vad jag valt att skriva 

om. Den fråga som är intressant att ställa sig baserat på denna reaktion är; handlar det om 
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okunskap kring området eller handlar det om samhällets tabubeläggning som påverkar 

människors tänkande på sex? Kan det ha att göra med det som studien kommit fram till, att 

sexmissbruk är ett dolt begrepp som ofta har ett samband med faktorer som till exempel alkohol 

och droger? Jag anser att många kan prata om sex men att de väljer att inte göra det öppet, och 

inte heller med vem som helst på grund av att det tillhör den privata sfären. Trots dessa frågor 

har positiva reaktioner visat sig i och med att ämnet tas upp och uppmärksammas. En nyfikenhet 

bland omgivningen har också visat sig, vilket är en fördel då jag kunnat skapa diskussioner 

kring ämnet sexmissbruk. Att sex får till följ att människor reagerar olika, visar hur viktigt det 

är att uppmärksamma personer med sexmissbruk. En ökning av diskussionerna avseende 

sexmissbruk skulle öka möjligheten att förändra attityden hos människor i allmänhet. Ett försök 

till att ändra attityden hos människor är inte bara ett sätt för personer med sexmissbruk att bli 

förstådda och få hjälp, utan även förstå och kunna stödja närstående samt underlätta situationen 

för de som kommer i kontakt med sexmissbrukare i sitt yrke. Med detta sagt anser jag att vidare 

diskussion och forskning i ämnet skulle kunna skapa en möjlighet för samhället i stort att få 

ökad kunskap och därmed kunna öka hjälpinsatsen, bearbeta skuld, skam och stigmatisering 

som många gånger blir konsekvenserna av ett sexmissbruk. 

 

Det centrala i min studie är de faktorer som framkommit under arbetets gång, som anses ha ett 

samband med sexmissbruk. Sexmissbruk som nämnts ovan, har länge varit och är fortfarande 

ett dolt problem. Jag menar att detta visas genom att forskningen är relativt ny och 

forskningsresultaten saknas delvis i diagnosmanualerna vilket innebär att formuleringen av 

sexmissbruk fortfarande är oklar. Den uppmärksamhet som begreppet fått visas delvis genom 

den förändring från 1990-talet som kan urskiljas och detta genom vad Reay46 tar upp i sin artikel 

kring den moderna tekniken. Den ökade användningen av internet medför att personer utnyttjar 

möjligheten att använda tekniken som får till följd att kontakterna ökar med personer som har 

liknande problem. Den kontakten som kan skapas mellan två personer med samma problem tror 

jag kan öka deras beroendeproblematik då de får ”mersmak” för det som deras kontaktrelation 

ger. För personer som inte har utvecklat ett beroende kan effekten vara positiv genom att de 

kan diskutera det avvikande beteendet och därmed inte hamna i ett starkt beroendeförhållande. 

Det som även har uppkommit i och med internet är att cybersex har ett starkt samband till 

sexmissbruket. Genom internet och cybersex är chanserna större att utveckla ett sexmissbruk.  

                                                 
46 Reay, 2013 
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Jag kan även konstatera att det fakta jag använt mig av beskriver och visar på hur begreppet 

samexisterar med andra typer av missbruk.  Det som ständigt återkommer i studien är att 

sexmissbruk ses som ett blandmissbruk det vill säga att det har ett starkt samband till drog- och 

alkoholmissbruk. Orsakerna till sexmissbruk och alkohol- och narkotikamissbruk framkallas av 

samma faktorer.  Det är av stor vikt att diagnostiseringen blir bättre för människor med 

sexmissbruk för att kunna förebygga möjligheten att undkomma andra missbruk.  

 

Inom den moderna skildringen av sexualitet och könsrollen går det att konstatera en viss 

gammalmodig hållning då det fortfarande finns en utbredd uppfattning om att det finns en 

markant skillnad mellan det manliga och det kvinnliga könet vad avser synen på ett avvikande 

sexuellt beteende. Uppenbarligen finns det biologiska och psykologiska skillnader mellan 

könen när frågan om sexualitet diskuteras och det anses finnas skillnader i hur omgivningen ser 

på manligt och kvinnligt sex-och kärleksberoende. Det kan indirekt visa på ett stigma och en 

skiljaktighet inom det som anses onormalt utifrån könens skilda förutsättningar. Att ha en sådan 

inställning kan bli svårhanterlig för män och kvinnor som lever med ett avvikande sex-och 

kärleksberoende eftersom det finns fördomar som innebär att dessa personer betraktas som 

avvikande sett ur ett samhällsperspektiv.  

 

I kommande DSM version som offentliggjordes i maj 2013 kom sexmissbruk att höra till 

kategorin Hypersexuell störning. Eftersom denna information är ny och inte är heltäckande 

skulle en uppdatering av DSM vara mer pålitlig och lättare att förstå, då vi idag bara har kunskap 

kring hur DSM beskriver missbruk som alkohol och droger. En förklaring på sexmissbruk 

utifrån DSM tror jag bland annat skulle få samhället att acceptera och erkänna begreppet som 

en diagnos och i och med det öka möjligheterna för dessa personer med sexmissbruk att få hjälp 

och behandling. Vad vi istället vet om begreppet sexmissbruk är hur samhället och den 

forskning vi tagit del av förklarar och definierar sexmissbruk men trots detta är begreppet ännu 

inte en officiellt godkänd diagnos och där synen på sexmissbruket utifrån forskningsvärlden 

skiljer sig åt. 

 

Avslutningsvis med den kunskap jag fått kring begreppet sexmissbruk under tiden jag skrivit 

denna studie anser jag att det finns områden som det behöver fokuseras på för att förenkla 

arbetsmetoderna i det sociala arbetet. Socialarbetare som arbetar med sexmissbruk måste ha i 
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åtanke att denna problematik finns och att de möter personer med dessa problem på ett 

professionellt sätt för att vara professionella i behandlingen av de sexuella problemen. Då det 

kommer att behövas mer kunskap, engagemang och ett intresse för att kunna förmedla en 

positiv attityd om människor med ett missbruk som ofta har andra problem. Idag är dessa 

individer en underprioriterad grupp i samhället varför behandlingen blir eftersatt. Då det 

fortfarande finns brister i forskningen om sexmissbruk är förhoppningen att den nya versionen 

av DSM successivt kan avhjälpa problemen i och med att forskningen ökar och att skildrandet 

av sexmissbruk lämnar plats åt den mångskiftande sexualiteten på ett tydligare plan. 

 

Konklusion 

Idag är det svårt att ge en klar definition av vad sexmissbruk innebär. Anledningen är att 

sexmissbruk anses vara ett dolt problem eftersom det samexisterar med andra missbruk och 

utvecklas genom samverkan av de olika faktorerna. Sexmissbruk är även ett begrepp som 

forskarna inte är helt eniga om då det finns en viss delad mening kring vad ett sexmissbruk är 

vilket också går att se i studien. Begreppet är fortfarande tabubelagt och att ha ett sexmissbruk 

innebär att man befinner sig utanför samhällets accepterade normer eftersom det visar på ett 

avvikande beteende. Stöd och hjälp är vad som behövs eftersom det sociala stödet anses vara 

ett skydd vid situationer som för den enskilde individen har svårt att hantera med hänvisning 

till att beteendet anses som avvikande. 

 

Fortsatt forskning 

Utifrån min studie och mitt resultat går det till viss del att påvisa att forskningen gällande 

sexmissbruk i nuläget är ny och därmed är många viktiga frågeställningar obesvarade. Faktorer 

som berör begreppet och dess definition går att se utifrån studier gjorda i andra länder. Eftersom 

forskningen inte har kommit så långt inom ämnet finns det fortfarande många områden som 

kan utforskas vidare.  Några av de ämnesområden där forskningsresultat saknas kan vara 

följande; Vad vet forskningen om sexmissbruket och dess konsekvenser? Hur kan man uppnå 

en ökad förståelse för orsakerna inom detta problemområde? Hur kan problemområdet indelas 

så att det lättare går att definiera sexmissbrukets olika sidor?  

 

Vidare forskning kring dessa frågor är nödvändig eftersom jag i studien har påvisat att 

sexmissbruk inte är ett enskilt problem, utan har ett klart samband med andra typer av missbruk. 
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Därmed går det inte att fokusera och behandla sexmissbruket utan att ta hänsyn till 

orsakssambanden. 
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