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Sammanfattning 

Många individer lever idag som identifierade sexmissbrukare, men det råder delade meningar 

inom forskningsvärlden om vad sexmissbruk och dess ursprung egentligen är. Vissa menar att 

det är genetiskt betingat och en sjukdom, medan andra tolkar det som ett beteende eller 

”viljesjukdom”. Samtidigt finns det anledning att skilja den medicinska betydelsen av 

sexmissbruk från den sociala, där den senare kan förstås som socialt konstruerad utifrån 

individers upplevelser och erfarenheter av missbruket. En förståelse för sexmissbruk som 

subjektivt, socialt konstruerat saknar stöd i forskningen och syftet med denna uppsats är därför 

att analysera detta, samt vilken mening upplevelsen av sexmissbruket får för aktiva respektive 

nyktra sexmissbrukare och deras anhöriga. Detta görs med hjälp av socialkonstruktionistiska 

och fenomenologiska begrepp genom en textanalys av diskussioner från ett onlineforum för en 

självhjälpsgrupp ägnad fenomenet. Den metodologiska ansatsen är delvis fenomenologisk och 

delvis hermeneutisk för att fånga konstruktionen och meningarna i upplevelsen av missbruket. 

Resultatet av studien visar att sexmissbruk, i självhjälpsgruppens kontext, kan förstås som både 

individuellt och kollektivt konstruerat. Den individuella konstruktionen handlar om 

sexmissbruk som en ond påtvingande kraft, där befrielse från denna endast kan nås genom 

kontakt med en högre makt. Den kollektiva konstruktionen handlar om hur sexmissbruk formar 

en gemenskap, där det pågår en gemensam kamp emot tillfrisknande och där gemenskapen i 

sig är det enda sammanhanget inom vilket tillfrisknande kan ske. Resultatet visar även att det 

meningsfulla i upplevelsen av sexmissbruket framförallt handlar om missbrukets negativa 

konsekvenser, exempelvis förlusten av meningsfulla (exempelvis monogama) relationer, men 

även om gemenskapen och samhörigheten till likasinnade. 
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1. INLEDNING 

”Hej, Jag behöver hjälp. Under de sista månaderna har jag systematisk & utstuderat gått bakom 

ryggen på mina anhöriga och mig själv och använt sex som en flykt från det känslomässiga kaos jag 

gått igenom” (inlägg 1040, F-1195).  

”Vår sjukdom handlar om tvångsmässigt beteende. Vi kan inte sluta när vi väl har börjat och när vi 

väl har slutat eller det upphör så kan vi inte låta bli att göra det igen. Hur mycket vi än vill sluta så 

kan vi inte” (inlägg 3063, F-1232). 

 

Många individer lever idag som sexmissbrukare, i vissa fall utan att ens veta om det. Därför 

beskrivs sexmissbruk ibland som en dold folksjukdom (Mogren, 2017), men är trots detta inte 

ett diagnostiserat missbruk (Jones, 2017). Det finns heller inga fasta definitioner för när ett 

överaktivt sexliv blir till ett missbruk, mer än att individen själv behöver uppleva att det blivit 

ett problem (Linde, 2017). Samtidigt råder det även delade meningar om sexmissbruk är ett så 

kallat beteendemissbruk, eller en sjukdom (Phillips, Hajela, & Hilton, 2015), både inom 

forskarvärlden och det övriga samhället. Hur dessa definierar sexmissbruket påverkar också 

den enskilde individens definition, men vilken betydelse får detta för individens upplevelse av 

sexmissbruket som sådant? Och om ”sexmissbrukare” kan ses som en subjektivt konstruerad 

”diagnos”, hur ser då den konstruktionen ut? 

 

Ett sätt att ta reda på detta är att undersöka hur individer som benämner sig själva som aktiva 

respektive nyktra sexmissbrukare, eller anhöriga till dessa, konstruerar sexmissbruket 

intersubjektivt. Självhjälpsgrupper som ägnar sig åt sexmissbrukares tillfrisknande är exempel 

på kontexter där konstruktionen kan ske, då de låter individer samlas och dela sina erfarenheter 

av missbruket (Irvine, 1995). Samtidigt har dessa former av självhjälpsgrupper mött kritik för 

att vara sektliknande och Moberger (2017) kallar även deras arbete för pseudovetenskap. Därför 

är det intressant att undersöka hur individerna själva förhåller sig till sexmissbruket i en sådan 

kontext. Tidigare forskning på området tycks vara begränsad och problemet för denna uppsats 

är således att minska kunskapsluckan om hur sexmissbruket konstrueras socialt mellan 

självhjälpsgruppers medlemmar. En studie som undersöker detta bidrar samtidigt till en ökad 

förståelse för hur liknande former av sjukdomar eller beteenden reproduceras och konstrueras 

socialt i samhället. 

 



 
 

2 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är således att analysera hur aktiva respektive nyktra sexmissbrukare, 

samt deras anhöriga, konstruerar missbruket i ett öppet, anonymt onlineforum för en 

självhjälpsgrupp tillägnat fenomenet. Syftet är också att undersöka vilken mening upplevelsen 

av sexmissbruket får för dem och därmed för konstruktionen.  

 

1.1.1 Frågeställningar 
1. Hur konstrueras sexmissbruk bland aktiva och nyktra sexmissbrukare och deras anhöriga? 

2. Vilka meningar ingår i konstruktionen? 

 

Dessa frågor kommer att besvaras genom att studera texter ur ett öppet onlineforum för 

sexmissbrukare, där konstruktionen av sexmissbruket åsyftar en social konstruktion i enlighet 

med Berger och Luckmanns (1991) socialkonstruktionistiska perspektiv. Mening handlar i detta 

fall om vilka egenskaper individer tillskriver sexmissbruket när de tolkar upplevelsen av det, 

vilket baseras på deras tidigare erfarenheter (Gallagher & Zahavi, 2012, s. 8).  

 

 

1.2 Avgränsning 
Studien innefattar ett urval av de diskussioner som förekommer i onlineforumet. Urvalet är 

delvis baserat på diskussionernas relevans för uppsatssyftet och delvis på antal inlägg i 

respektive foruminlägg, vilket förklaras under avsnitt 4.2, ”Datamaterial”.  

 

 

1.3 Disposition 
Uppsatsen är disponerad enligt följande: uppsatsens huvuddel inleds av tidigare forskning, med 

genomgång av relevant forskning rörande sexmissbruk och missbruk. Därpå följer uppsatsens 

teoretiska ramverk, med en beskrivning av de teorier och begrepp som används för att lyfta 

fram fenomenets beståndsdelar. I metodkapitlet diskuteras därefter undersökningsmetod och 

ansats, följt av en resultatdel som diskuterar de resultat som framkommit under analysen. 

Uppsatsens huvuddel avslutas med en diskussion av uppsatsens resultat samt implikationer för 

vidare forskning. 
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2. TIDIGARE FORSKNING  
I detta kapitel ges en presentation över forskningsläget i relation till sexmissbruk utifrån 

temana ”Sexmissbrukets ursprung”, ”Beteendemissbruk och riskbeteende”, ”Tillfrisknande” 

samt ”Sexmissbruk som social konstruktion?”. 

 

Vad sexmissbruk egentligen är, hur det definieras och vilket ursprung det har står i relation till 

vem som tillfrågas, då det råder delade meningar om detta inom olika forskningsfält (Phillips 

m.fl., 2015). För den subjektiva konstruktionen av sexmissbruket i det onlineforum som denna 

studie undersöker är dock forskningens definitioner inte av primär betydelse, då det är 

individernas definitioner som står i fokus – oavsett om dessa är grundade i forskningen eller 

inte. Däremot är det relevant att titta närmare på vanliga bakgrundsfaktorer och egenskaper hos 

fenomenet som forskningen lyfter fram, för att bättre förstå hur konstruktionen uppstår och ser 

ut. För att synliggöra detta presenteras här ett urval av den aktuella forskningen om sexmissbruk 

inom fälten för medicin, psykiatri och sociologi. 

 

 

2.1 Sexmissbrukets ursprung 
För den enskilde individen kan upplevelsen av sexmissbruket påverkas av missbrukets 

ursprung. Att förstå sexmissbruket som genetiskt betingat (Sternudd, 2015) kan forma en annan 

upplevelse än om det härrör ur barndomstrauman (Punzi, 2016), speciellt när det kommer till 

tillfrisknandet. Detta då genetiska orsaker, exempelvis neurologiska, kräver andra former av 

behandling än vad psykologiska trauman gör (se avsnitt 2.3 om tillfrisknande). 

 

Hur individen sedan konstruerar sig själv som sexmissbrukare påverkas av frågan om 

sexmissbruk ska klassas som en sjukdom, ett beteende – eller båda (Phillips m.fl., 2015). Många 

menar att det är en sjukdom på samma sätt som substansberoende (exempelvis droger eller 

alkohol), då det är samma delar av hjärnan som påverkas (Phillips m.fl., 2015; Reinarman, 

2005). Samtidigt är konstruktionen av sexmissbruket, och missbrukets ursprung, inte enbart 

påverkat av en av dessa ovanstående faktorer. Missbruk är snarare en ”hybrid” entitet som 

innefattar både andliga, sociala, teknologiska, moraliska, psykologiska och vetenskapliga 

faktorer (Vrecko, 2010). Det är med andra ord även kulturellt betingat, vilket gör att 

konstruktionen av sexmissbruket inte bara påverkas av dess ursprung utan även av en rad andra 

faktorer. 
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2.2 Beteendemissbruk och riskbeteende 
Konstruktionen av sexmissbruket, och den mening upplevelsen av sexmissbruket får, påverkas 

inte bara av hur sexmissbrukets ursprung tolkas – det påverkas även av de beteenden individer 

relaterar till missbruket. Sexmissbruk leder ofta till vissa typiska beteendemönster, där 

bristande självkontroll, tvångsmässigt handlande samt negativa konsekvenser för sig själv och 

andra är de vanligaste (Wéry & Billieux, 2017). 

 

I föregående avsnitt nämndes det att sexmissbruk kan förstås som ett beteendemissbruk, men 

det kan också ses som en så kallad ”viljesjukdom” (Vrecko, 2010), i och med att den bristande 

självkontrollen gör att individer saknar den viljestyrka att säga nej som ”normala” personer har. 

Detta tydliggörs i situationer när missbruket eskalerar och skapar ett tvångsmässigt, destruktivt 

handlande (Briggs, Gough, & das Nair, 2017; Young, 2008), som i sin tur ofta leder ett sexuellt 

högriskbeteende. Det sexuella högriskbeteendet innefattar vårdslöshet vid sexuellt umgänge där 

risk för sexuellt överförbara sjukdomar förekommer (Hertlein & Villasante, 2015), men även 

att individen försätter sig själv i farliga situationer eller utför potentiellt kriminella handlingar 

(Sadiza, Varma, Jena, & Singh, 2011).  

 

Många av de studier som gjorts om just sexuellt beslutsfattande har dessutom utgått från unga 

män (exempelvis Sadiza m.fl., 2011). Detta gör att de påvisade resultaten inte nödvändigtvis är 

valida för vuxna män – eller kvinnor  – då hormonnivåerna hos unga män inte är jämförbara 

med de vuxnas (Hertlein & Villasante, 2015). Dock finns det resultat som visar att det sexuella 

högriskbeteendet grundar sig i en kemisk nedsättning i hjärnan, där följderna av beteendet 

inkluderar dissociation, bristande självkänsla och bristande kontroll (Hertlein & Villasante, 

2015). Med andra ord, egenskaper som även förekommer hos sexmissbrukare (Wéry & 

Billieux, 2017). Dessa resultat tyder på att definitionen av sexmissbruk, men även 

sexmissbrukets ursprung, är komplext och att det finns kunskapsluckor som vidare forskning 

kan fylla. 

 

En av de vanligaste formerna av sexmissbruk är porrmissbruk (Young, 2008), som också är ett 

tydligt exempel på när det sexuella högriskbeteendet och den bristande självkontrollen ger 

allvarliga negativa konsekvenser. Porr är tillgängligt dygnet runt och kan ses överallt så länge 

individen har tillgång till en mobil enhet, exempelvis surfplatta eller mobiltelefon med Internet 

(Wéry & Billieux, 2017). På grund av porrens lättillgänglighet eskalerar porrmissbruket också 
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lättare än andra missbruk samt möjliggör många former av utagerande (Wéry & Billieux, 2017). 

Porr förekommer bland annat i form av filmer och bilder eller genom virtuella möten i chattrum, 

där det senare vanligen leder till fysiska möten med sexuellt umgänge (Young, 2008). De 

negativa konsekvenserna av detta, liksom av sexmissbruk överlag, innefattar bland annat 

depression, ångest och ibland självmordstankar, men även problem med nära relationer (Young, 

2008). Av dessa anledningar blir det uppenbart varför sexmissbruk, liksom andra former av 

missbruk, behöver uppmärksammas och hanteras. För att detta ska vara möjligt behöver 

fenomenet förstås bättre. 

 

 

2.3 Tillfrisknande  
Om sexmissbruk förstås som en sjukdom behöver även metoder för tillfrisknande diskuteras. 

Som nämnt i avsnitt 2.1, om sexmissbrukets ursprung, finns det olika behandlingar för 

tillfrisknande beroende på vad sexmissbruket anses ha för ursprung. Är det psykologiskt 

betingat är kognitiv beteendeterapi (KBT) ett möjligt sätt att stabilisera individens mående för 

att denne ska kunna hantera sitt sexuella beteende (Sadiza m.fl., 2011). Sexuellt tvångsmässiga 

beteenden, framförallt bland unga personer, kan ge en negativ långtidsverkande effekt, vilket 

gör det viktigt att identifiera dessa problem i tid och därmed förebygga högriskbeteenden senare 

i livet, exempelvis sexuellt kriminella handlingar (Sadiza m.fl., 2011).  

 

En annan väg till tillfrisknande studeras inom neurovetenskapen, där den mest bearbetade 

behandlingen mot sexmissbruk är en medicin som förväntas kunna ”bota” detta (Bostwick & 

Bucci, 2008). Inom neurovetenskapen anses de bakomliggande orsakerna till sexmissbruket 

bland annat bero på dysfunktioner i hjärnans belöningssystem (Young, 2008). 

Belöningssystemet är den funktion i hjärnan som ger individen känslor av tillfredställelse vid 

sex och dysfunktioner i detta kan orsaka de tvångsmässiga handlingar som diskuteras ovan, 

vilket också är dem som medicinen förväntas kunna stoppa. Samtidigt belyser Phillips med 

flera (2015) att det råder oenigheter gällande om beroendebeteendet faktiskt kan botas, då de 

neurologiska orsakerna anses vara alltför djupt rotade i hjärnan och de signaler som får 

individen att fortsätta sitt beteende är svåra att stoppa.  

 

Ett tredje sätt att nå tillfrisknande är genom möten med likasinnade, vilket är det som 

rekommenderas inom självhjälpsgrupper som använder tolvstegsprogrammet (se exempelvis 
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Anonyma Alkoholister, 2017c). Dessa möten har en specifik design, där fokus ligger på att 

deltagarna delar sina erfarenheter med de övriga i rummet. På detta sätt utför de en så kallad 

”narrativ terapi” (Hammer, Dingel, Ostergren, Nowakowski, & Koenig, 2012), det vill säga 

hjälper sig själva genom att prata om sina problem. Att prata om sig själv på detta sätt har 

bevisats kunna fria individer från skuldkänslor och liknande (Hammer m.fl., 2012), vilket också 

är en vanlig negativ konsekvens av att vara sexmissbrukare (Young, 2008). 

 

 

2.4 Sexmissbruk som social konstruktion? 
De ovanstående avsnitten belyser några av de faktorer av sexmissbruket som diskuteras inom 

forskarvärlden, men i och med att sexmissbruket också är en subjektiv upplevelse är det även 

relevant att diskutera hur individer konstruerar sexmissbruket socialt baserat på den 

upplevelsen. Med andra ord, hur sexmissbruk kan förstås som en social konstruktion.  

 

Sexmissbruk, tolkat som en sjukdom, kan sägas existera som en oberoende verklighet 

(Andrews, 2012), det vill säga att dess medicinska betydelse är särskild från dess sociala. Mer 

konkret innebär detta att forskning om sjukdomar inte bara förändrar den allmänna förståelsen 

för dem, och därmed individers attityder mot dem, utan även hur de konstrueras socialt 

(Andrews, 2012). Detta kan liknas vid hur den allmänna attityden gentemot homosexualitet och 

kvinnors sexualitet har förändrats i takt med att forskningen gått framåt, från att tidigare ha 

konstruerats som något sjukt och avvikande och som behövde medicineras (Giddens & Sutton, 

2014, s. 406; Groneman, 1994). Dock kan det argumenteras för att dessa konstruktioner 

fortfarande finns kvar i oroväckande hög omfattning. Därmed är det inte bara forskningen som 

konstruerar det avvikande, utan även individerna och deras attityder gentemot det som avviker. 

Därför kan även sexmissbruk förstås som en social konstruktion, då det är samhällets individer 

som definierar var gränsen mellan avvikande och ”normalt” går (McCullough & Anderson, 

2013; Reinarman, 2005). I och med att sexmissbrukets medicinska betydelse skiljer sig från 

den sociala betydelsen finns det anledning att studera fenomenet som en social konstruktion. 

Då forskning om sexmissbruk utifrån den subjektiva erfarenheten är knapphändig kan detta 

därför ses som en motivation till uppsatsens syfte, att undersöka hur individer konstruerar 

sexmissbruket samt vilken mening upplevelsen av sexmissbruket har för dessa individer.  
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3. TEORETISK OCH BEGREPPSLIG REFERENSRAM  
I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverk som används för uppsatsen analysdel. 

Kapitlet inleds med en kort beskrivning av uppsatsens teoretiska ansats, följt av en 

begreppslista samt beskrivning av teorierna som används och avslutas med en kort 

sammanfattning. 

 

Syftet med denna uppsats är, som nämnt, att undersöka hur individer konstruerar sexmissbruket, 

och vilken mening deras upplevelser av sexmissbruket har, med hjälp av diskussioner från ett 

större onlineforum ägnat fenomenet. Undersökningen görs med en ansats som är delvis 

socialkonstruktionistiskt och delvis fenomenologiskt förankrad. Den tidigare forskningen 

handlar framförallt om medicinska och psykologiska aspekter av sexmissbruk, men visar också 

att det finns en subjektiv tolkning av fenomenet, som i sin tur kan förstås som socialt 

konstruerad och därför är av intresse att studera vidare.  

 

Social konstruktion som begrepp utgår från Berger och Luckmanns (1991) teoretiska ansats om 

social konstruktionism, vilken fokuserar på ”vardagliga interaktioner mellan människor och 

hur de använder språket för att konstruera sin verklighet” (Andrews, 2012, s. 44). Social 

”konstruktionism”, som ibland används likvärdigt med ”konstruktivism”, handlar om hur 

individer konstruerar sin värld socialt, till skillnad från ”konstruktivism” som handlar om 

konstruktion genom individuella kognitiva processer (Andrews, 2012, s. 39). Genom att 

fokusera på de språkliga interaktionerna i onlineforumet kan konstruktionen av sexmissbruket 

uppmärksammas, men för att förstå vilken mening deras upplevelse av sexmissbruket har 

behövs andra verktyg. Den fenomenologiska ansatsen bidrar i det här fallet till den förståelsen, 

då den bland annat handlar om hur individer tolkar upplevelser baserat på sina erfarenheter 

samt vilken mening upplevelsen får för dem (Gallagher & Zahavi, 2012, s. 8). Detta framgår 

tydligare i avsnitt 3.2 om intentionalitet nedan. 

 

Sammanfattningsvis kan sexmissbruk i relation till uppsatssyftet formuleras som två 

perspektiv; 1) hur mening skapas utifrån vad individer upplever, och 2) hur sexmissbruket 

konstrueras språkligt. Det första perspektivet är beskrivet under avsnittet 3.2, genom begreppen 

intentionalitet, institution, rekrytering och interpellering, vilka handlar om meningsskapande 

och subjektspositionering. Det andra perspektivet är beskrivet under 3.3, genom begreppen 

delade objekt och inre gränslinjer, vilka också används för att beskriva hur sexmissbruket 
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konstrueras som något orent och avvikande. Inledningsvis börjar dock detta kapitel med en 

begreppslista, vilken förklarar de viktigaste aspekterna av missbrukets kontext. 

 

 

3.1 Begreppslista 
Här nedan presenteras en begreppslista med de begrepp som är viktiga för förståelsen av 

datamaterialet och den resterande uppsatsen.  

 

• Medberoende: En medberoende är oftast en anhörig till missbrukaren (ofta en 

familjemedlem, partner eller kompis). Även missbrukaren själv kan vara medberoende. 

Typiska egenskaper innefattar ett destruktivt beteende där allt görs för att hålla 

missbrukaren på bra humör (oavsett form av missbruk), dennes negativa beteenden 

försvaras till varje pris inför andra och den medberoende har ofta svårt att sätta gränser 

(Al-Anon, 2017). 

 

• Sponsor: En sponsor är en person som har arbetat med sitt eget missbruk i 

tolvstegsprogrammet under en längre tid och fungerar som en mentor eller stödperson 

åt den ”nya” missbrukaren (Anonyma Alkoholister, 2017a). 

 

• Tolvstegsprogrammet: Tolvstegsprogrammet med de tolv traditionerna är ett 

andlighets- och handlingsprogram som utvecklats av Anonyma Alkoholister. Det ger 

riktlinjer för hur tillfrisknandet ska gå till, hur missbrukaren ska förhålla sig till sin 

omgivning samt hur denne ska tänka och handla för att inte riskera återfall (Anonyma 

Alkoholister, 2017b). 

 

 

3.2 Sexmissbrukets mening 
Den mening upplevelsen av sexmissbruket får för individerna i onlineforumet är kontextuell på 

samma sätt som att all mänsklig förståelse är kontextuell (Kvale, Brinkmann, & Torhell, 2009, 

s. 71). Det innebär att individers upplevelse inte bara påverkas av deras tidigare erfarenheter 

utan även av kontexten upplevelsen sker i. För att undersöka den mening som upplevelsen av 

sexmissbruket får används begreppen intentionalitet, institution, rekrytering och interpellering.  
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3.2.1 Intentionalitet 
En grundläggande aspekt av det mänskliga varandet är, enligt fenomenologin, intentionalitet 

(Dahlberg, Dahlberg, & Nyström, 2008, s. 47). Begreppet syftar till att individers medvetande 

alltid är riktat mot något, exempelvis en händelse eller ett objekt, och att allt som upplevs på 

detta sätt upplevs som meningsfullt (Dahlberg m.fl., 2008, s. 47). Här är sexmissbruket tolkat 

som det objekt upplevelsen riktas mot och det är således den upplevelsens mening som studeras. 

Dock är det viktigt att tillägga att riktadheten mot sexmissbruket som objekt inte är unikt för 

just sexmissbrukare och deras anhöriga, då intentionalitet sker hos alla som varseblir objektet. 

Med andra ord, så fort en individ varseblir sexmissbruk i något sammanhang är dess 

medvetande riktat mot det och därmed kan individen samtidigt bli en del av konstruktionen av 

sexmissbruket. Detta kan exemplifieras genom att nyhetsmedier som skriver om sexmissbruk 

eller sexmissbrukare både är med och konstruerar begreppet samt gör att individers medvetande 

riktas emot denna konstruktion (Irvine, 1995). 

 

Vidare påverkar också individers erfarenhet hur de upplever objektet. När individer upplever 

ett objekt gör de samtidigt en tolkning av objektet baserat på den egna erfarenheten (Gallagher 

& Zahavi, 2012, s. 8). Detta kan också förklaras som att de nyktra sexmissbrukarna tolkar de 

oidentifierade sexmissbrukarna som just ”oidentifierade sexmissbrukare” därför att de själva, 

genom sin erfarenhet, känner igen beskrivningarna av upplevelserna. Skillnaderna i deras 

respektive erfarenheter av objektet gör på så sätt att deras upplevelser får olika mening. 

Intentionalitet kan därmed användas för att beskriva den mening upplevelserna av 

sexmissbruket får i onlineforumet, bland annat genom att undersöka individernas tolkningar av 

upplevelserna.  

 

3.2.2 Institution 
Hur individen upplever sexmissbruket, och vilken mening upplevelsen får, kan bland annat bero 

på den egna relationen till missbruket (nykter, aktiv, anhörig). Oavsett vilket är dock 

sexmissbruk per definition en avvikelse i sig själv, då begreppet hänvisar till ett beteende som 

går utanför de sexuella normerna, som i sin tur reproducerats över tid (Ahmed, 2006, s. 66). 

Detta innebär därmed att även individers tolkning av och attityder gentemot sexmissbruket är 

föränderliga över tid. Samtidigt kan sexmissbruk som fenomen förstås som en institution, det 

vill säga ett socialt fenomen som uppstått genom att flera personer utfört vanemässiga 

aktiviteter under många år (Berger & Luckmann, 1991, s. 72). Sett ur detta perspektiv kan 
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aktiviteterna tolkas som det avvikande i det sexuella beteendet i och med att många individer 

behöver ha sex på ett likartat sätt över tid för att sexmissbruket som institution ska kunna uppstå.  

 

Institutioner reproduceras således över tid, precis som det sexuellt normativa, och att förstå 

sexmissbruket på detta sätt kan skapa en förståelse för den mening upplevelsen av 

sexmissbruket får för individerna som en reproduktion av sociala och sexuella normer (Berger 

& Luckmann, 1991, s. 92). Det ger också en förståelse för aspekter av social kontroll som 

sexmissbruket kan medföra, då sexualitet är socialt kontrollerat genom dess institutionalisering 

inom den rådande historiska kontexten (Berger & Luckmann, 1991, s. 72f). Den sociala 

kontrollen kan exempelvis handla om individernas egna självreglerande beteende när de inser 

att de har ett missbruk eller den sociala kontroll som uppstår i kontexten för självhjälpsgruppen. 

Detta kan därmed ge ett verktyg för att tolka den mening upplevelsen av sexmissbruket får, 

vilken troligtvis påverkas av institutionens riktlinjer och kontrollmekanismer (se även nästa 

avsnitt). 

  

3.2.3 Rekrytering och interpellering 
En viktig aspekt av institutioners upprätthållande är legitimeringen av dem, vilket framförallt 

sker genom språket (Berger & Luckmann, 1991, s. 82). Detta innebär på så sätt att betydelsen 

av sexmissbruket i sig själv och som avvikande beteende legitimeras genom individers 

språkliga handlingar. För att individer ska kunna konstruera sitt sexmissbruk i relation till 

institutionen kan det argumenteras för att de själva behöver identifiera sig som sexmissbrukare 

eller som anhöriga till dessa, det vill säga ha en specifik relation till sexmissbruket. När 

individen väl är en del av sexmissbruket som institution kan denne sedan rekrytera andra till 

sammanhanget (Ahmed, 2006, s. 133). Därmed är det enbart erkända sexmissbrukare som kan 

avgöra om en ny eller oidentifierad missbrukare faktiskt är en sexmissbrukare. Rekryteringen 

görs på så sätt av institutionen och vem som ska rekryteras bestäms av institutionens riktning 

(Ahmed, 2006, s. 133), vilken i detta sammanhang kan handla om riktningen emot 

tillfrisknande. Vidare handlar rekrytering även om att bli en ”del” av institutionen på en 

subjektsnivå (Ahmed, 2006, s. 134), vilket kan tolkas som subjektspositionen individen får efter 

att ha erkänt sig själv som sexmissbrukare. 

 

Rekryteringen görs genom bland annat ”vändning” eller interpellering (Ahmed, 2006, s. 15, 

133). Interpellering är det som sker när en individ tilldelar någon annan ett namn, eller påkallar 

dennes uppmärksamhet på olika sätt (”du där!”), och kan i detta fall handla om att benämna 
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någon som ”sexmissbrukare” (eller potentiell sådan). Det medför i sin tur en förändring av den 

andres subjektsposition på så sätt att dennes riktning förändras till förmån för institutionens 

riktning (Ahmed, 2006, s. 15, 133). Detta innebär med andra ord att identifieringen som 

sexmissbrukare inom sexmissbruket som institution i den här kontexten skapar en ny riktning 

för den nyrekryterade individen – den emot tillfrisknandet. 

 

När det handlar om både meningen upplevelsen av sexmissbruket får, och konstruktionen av 

det, blir det därför relevant att väga in tillfrisknande, då det kan argumenteras för att vad som 

anses som avvikande endast kan förstås i relation till det som anses friskt. Ur en meningsaspekt 

blir detta relevant på så sätt att institutionens påtvingande effekt, dess riktlinjer och intressen 

kan påverka den mening upplevelsen av sexmissbruket får för  individen (Ahmed, 2006, s. 134). 

För analysen kan detta ge en indikation på hur ”icke-rekryterade” (nya) sexmissbrukare, ”redan 

rekryterade” (nyktra) sexmissbrukare och missbrukares anhöriga upplever sexmissbruket som 

meningsfullt baserat på sina respektive subjektspositioner. 

  

 

3.3 Konstruktionen av sexmissbruket 
Sexmissbruket som sådant kan, som nämnt ovan, tolkas som ett avvikande beteende i och med 

att begreppet i sig indikerar att beteendet skiljer sig från normerna. Genom att beskriva hur det 

avvikande konstrueras genom begreppen delade objekt och inre gränslinjer kan en förståelse 

för hur sexmissbruket konstrueras genom individers upplevelser nås. Nedan presenteras dessa 

två och deras respektive koppling till konstruktionen av sexmissbruket.  

 

3.3.1 Delade objekt 
Konstruktionen av sexmissbruket kan ses som en kollektiv handling, då individerna inom 

institutionen delar ett gemensamt objekt, vilket de riktar sina handlingar och medvetande mot 

(Ahmed, 2006, s. 118f). Institutionen skapas och reproduceras genom riktningen mot detta 

delade objekt, samtidigt som objektet i sig är en effekt av repetitioner av riktandet mot det över 

tid (Ahmed, 2006, s. 119). Här tolkas detta objekt som det avvikande sexuella beteendet och 

annorlunda uttryckt kan konstruktionen av sexmissbruk beskrivas såhär: konstruktionen och 

reproduktionen av sexmissbruket som fenomen kan bland annat ske genom 

självhjälpsgruppernas riktning emot det (i form av tillfrisknandet), samtidigt som 

sexmissbruket i sig skapas och reproduceras tack vare de sexuella normerna om det avvikande. 
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Även om detta kan tyckas paradoxalt ger det samtidigt uppsatsen ett analytiskt verktyg att se 

hur konstruktionen av sexmissbruket ser ut, genom att undersöka vilka egenskaper som 

konstrueras som avvikande på både kollektiv (helhet) och individuell (del) nivå.  

 

3.3.2 Inre gränslinjer 
För att ta resonemanget vidare, om sexmissbruket som avvikelse mot ett korrekt sexuellt 

beteende enligt samhällets normer, kan sexmissbruket samtidigt ses som ett brott mot 

samhällets moralregler (Douglas, 1997, s. 184). Vad individer anser vara ett sådant brott är i 

detta fall beroende av deras subjektiva tolkning, liksom vilka konsekvenserna handlandet ska 

få samt vilket handlande som är det rätta (Douglas, 1997, s. 185). För sexmissbrukare kan detta 

utgöra den konstruerade gräns, eller de inre gränslinjer, som skiljer det korrekta beteendet från 

det moraliska regelbrottet.  

 

De inre gränslinjerna innebär att individer ”ser på sin sociala omgivning som bestående av 

andra människor, förenade eller åtskilda av gränser vilka måste respekteras” (Douglas, 1997, 

s. 197) och att överskriva dessa gränser upplevs vara farligt. Samtidigt ger sexuella institutioner 

uttryck för strängt avskiljande och antagonism (Douglas, 1997, s. 198), vilket kan vara en 

förekommande aspekt i missbrukarkontexten – framförallt inom det egna systemet och 

gentemot samhället utanför. Detta kan förstås i relation till individers samveten och för analysen 

handlar de inre gränslinjerna därför om hur individernas samveten återspeglas i texterna.  

 
Sammanfattningsvis handlar valet av teorierna ovan om att skapa ett ramverk genom vilket den 

mening upplevelsen av sexmissbruket får för individen, och hur de konstruerar sexmissbruket, 

i forumet kan tolkas. För att kunna förstå hur detta sker krävs även en förståelse för hur 

missbrukarkontexten uppstår samt hur den kan se ut. Genom att applicera begreppen ovan kan 

en tolkning av detta göras och målet är att belysa hur detta sker utifrån ett delvis individuellt 

perspektiv och delvis utifrån ett kollektivt.  
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4. METOD  
I detta kapitel presenteras uppsatsens metodologiska ansats, materialet som använts för 

analysen samt kodning och analysförfarande, följt av diskussioner rörande uppsatsens etiska 

överväganden och ställningstaganden samt uppsatsens validitet och reliabilitet. 

 
4.1 Metodologisk ansats 
Metoden som används i denna uppsats är kvalitativ textanalys och den metodologiska ansatsen 

är både fenomenologiskt och hermeneutiskt influerad. Då båda dessa ansatser handlar om att 

finna mening i den subjektiva erfarenheten och upplevelsen (Laverty, 2003) berikar en 

kombination av dem resultatet och analysen. Den fenomenologiska ansatsen används för att 

tolka och analysera individernas erfarenheter och upplevelser av sexmissbruk för att på så sätt 

kunna besvara frågorna om vilken mening som fås och hur konstruktionen av sexmissbruket 

sker. Den hermeneutiska ansatsen handlar om pendlingen mellan delen och helheten och 

används för att analysera hur den individuella konstruktionen och meningen ser ut i relation till 

den kollektiva samt hur delar av missbruket hänger ihop med missbruket som helhet. Genom 

denna pendling bör en djupare förståelse för detta kunna nås. Nedan följer en mer fördjupad 

beskrivning av de båda ansatserna. 

 

4.1.1 Fenomenologi 
Fenomenologi har sitt ursprung i den filosofiska traditionen och dess fokus är att beskriva den 

subjektiva erfarenheten och upplevelsen av världen (Overgaard, 2015). Inom fenomenologin 

är subjektens tolkning av verkligheten, och det de anser vara en relevant verklighet, det som är 

relevant även för forskningen (Kvale m.fl., 2009, s. 42). Det är således aktörernas perspektiv 

på sociala fenomen och deras beskrivning av världen som utgör forskningsintresset.  

 

Inom fenomenologin förekommer olika inriktningar, där det som skiljer dem åt är deras syn på 

erfarenheten och subjektets relation till sinnet (Laverty, 2003). Den nyare formen, hermeneutisk 

fenomenologi, har utvecklats av framförallt Heidegger och dess fokus är ontologiskt. 

Inriktningen handlar om att studera subjektets ”varande” i världen (Laverty, 2003, s. 27), det 

vill säga hur individen interagerar och förhåller sig till världen denne befinner sig i (Dahlberg 

m.fl., 2008, s. 37). Denna ansats bör dock inte jämföras med hur hermeneutiken används i den 

här uppsatsen (se nästa avsnitt).  
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Den form av fenomenologi som används här är transcendental fenomenologi (Creswell, 2007, 

s. 59), vilken utgår från Husserls förståelse av fenomenologi där fokus är den epistemologiska 

frågan rörande relationen mellan subjektet och det studerade objektet (Laverty, 2003, s. 26f). 

Transcendental fenomenologi innebär att forskaren låter empirin tala genom att åsidosätta sin 

egen förförståelse, egna antaganden och erfarenheter om världen. Syftet är att på så sätt nå en 

”renare” tolkning av den subjektiva erfarenheten av fenomenet (Overgaard, 2015). Inom 

fenomenologin kallas detta tillvägagångssätt för epoché eller ”bracketing” (Creswell, 2007, 

s. 59). För att uppnå detta, och på så sätt fullt ut förstå epochén, behöver forskaren arbeta 

reflexivt utifrån två förhållningssätt; dels att forskaren själv är subjekt för en ”direkt erfarenhet” 

och dels att forskarens roll är att reflektera över den direkta erfarenheten (Overgaard, 2015). 

Dock är det näst intill omöjligt att helt åsidosätta sina egna erfarenheter och antaganden 

(Creswell, 2007, s. 60), vilket därmed också kan påverka resultaten av analysen. 

 

Sammanfattningsvis, och i relation till uppsatsens syfte, innebär den fenomenologiska ansatsen 

i denna uppsats således två saker; för det första att de erfarenheter som framgår som relevanta 

för individerna i onlineforumet är relevanta även för uppsatsen, och för det andra en ambition 

att inte låta den egna förförståelsen av missbruk och sexmissbruk påverka hur tolkningen av 

deras upplevelser görs. Detta diskuteras vidare i avsnitt 4.5 om validitet och reliabilitet. 

 

4.1.2 Hermeneutik och den hermeneutiska cirkeln 
Även hermeneutik har sin grund i filosofin och ett av dess grundantaganden är att all mänsklig 

förståelse är kontextuell samt att en interpersonell mening i en viss kontext endast har betydelse 

i den kontexten (Kvale m.fl., 2009, s. 71). Detta innebär att den kunskap som fås i forskningen 

inte nödvändigtvis är applicerbar på, eller jämförbar med, kunskap från andra liknande 

situationer (Kvale m.fl., 2009, s. 71). På samma sätt innebär detta att konstruktionen och 

meningsskapandet av sexmissbruket i kontexten för onlineforumet kan skilja sig från hur 

konstruktionen och meningsskapandet sker i andra kontexter, så som i ansikte-mot-ansikte-

interaktioner under självhjälpsgruppsmöten.  

 

För att analysera den individuella meningen i denna kontext används den hermeneutiska cirkeln 

eller den hermeneutiska spiralen  (Kvale m.fl., 2009, s. 226), vilket innebär att växelvis tolka 

texternas delar i relation till helheten och vice versa. Genom att analysera delarna kan en 

förståelse nås för hur enskilda individer (nya och nyktra sexmissbrukare, sponsorer och 



 
 

15 

anhöriga) konstruerar sexmissbruket baserat på sina respektive erfarenheter. Detta är relevant 

för att sedan kunna göra en analys av helheten, som i sin tur kan ge en större förståelse av det 

kollektiva meningsskapandet och konstruktionen av sexmissbruket. Tolkningen av helheten 

används sedan för att återigen tolka delarna och så vidare. En sådan växelvis analys kan således 

ge en större förståelse för hur sexmissbruket konstrueras, samt vilken mening det får för dessa 

individer på både ett individuellt och kollektivt plan. 

 

 

4.2 Datamaterial  
Uppsatsens empiriska underlag är som nämnt hämtat från ett onlineforum för en större 

självhjälpsorganisation, vilken genom tolvstegsprogrammets riktlinjer hjälper sexmissbrukare 

i deras försök att tillfriskna. Forumet är öppet för allmänheten och ger tillgång till verkliga 

dialoger som annars skulle vara svåra att ta del av, vilket ur ett tillgänglighetsperspektiv därför 

gör det lämpligt som empiriskt underlag (Bengtsson, 2011, s. 127). Då uppsatsens syfte är att 

undersöka hur sexmissbruket konstrueras och vilken mening individer tillskriver detta, är det 

därmed viktigt att få tillgång till dessa dialoger. Slutligen är forumet helt anonymt, även om 

vissa tycks använda sina riktiga namn1, vilket därför gör det lämpligt också ur ett etiskt 

perspektiv (Bengtsson, 2011, s. 127). Nedan presenteras en mer ingående beskrivning av 

datainsamling, urval och urvalskriterier, anonymisering samt en kort diskussion om bortfall. 

 

4.2.1 Datainsamling 
Datainsamlingen skedde under tre dagar och vid tillfället för denna bestod forumet av totalt 330 

forumtrådar med 1 251 inlägg. I det första skedet sammanställdes samtliga inlägg i ett dataset 

för att få en tydlig överblick över materialet och underlätta datahanteringen (Bengtsson, 2011, 

s. 127). Datasetet gjordes i Excel och bestod av forumtrådarnas huvudkategori, inläggsrubrik, 

inläggs-ID, anonymiserade användarnamn samt inläggstext, där varje huvudkategori fick en 

egen flik under vilka deras respektive inlägg lades in. Analysen innefattar endast inläggstexten, 

inläggs-ID och författare (se avsnitten 4.2.2 och 4.2.3 om urval och anonymisering nedan), 

medan övriga insamlade kategorier endast hade till syfte att göra inläggen spårbara i 

                                                
 
1 Samtligt material har dock anonymiserats vidare av hänsyn till forumdeltagarna och frågans 
känsliga natur. 
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originalkontexten. Detta för att underlätta om information går förlorad under insamlingsarbetet, 

då det blir lättare att återskapa datamaterialet från forumet igen.  

 

4.2.2 Urval och urvalskriterier  
Urvalet gjordes utifrån datasetet och kan bäst liknas vid ett flerstegsurval (Djurfeldt, Larsson, 

& Stjärnhagen, 2010, s. 126f), bestående av tre olika steg. I det första skedet valdes fyra av 

forumets huvudkategorier ut, då resterande innehöll allmänna diskussioner utan relevans för 

uppsatsens syfte. I det andra skedet valdes sedan de tio nyaste trådarna med minst tre inlägg ut. 

Detta för att säkerställa en så stor variation och rikedom i materialet som möjligt (Aspers, 2011, 

s. 126). I det sista skedet gjordes en materialgenomgång där irrelevanta inlägg togs bort. 

Irrelevant i detta avseende innebär svar som endast anger kontaktuppgifter eller saknar innehåll 

som kan kodas, exempelvis inlägg som tagits bort av moderatorer (”[borttaget av moderator på 

grund av…]”). Efter att urvalet gjorts förflyttades de utvalda texterna till ett Worddokument för 

att underlätta kodningen. Sammanställningen av dessa gav ett material om 34 377 ord över 92 

sidor, baserat på 173 inlägg skrivna av 75 unika författare. 

 

4.2.3 Anonymiseringsprocess 
Anonymiseringsprocessen gjordes efter att det första urvalet gjorts, det vill säga efter att de fyra 

huvudkategorierna valts ut. Därefter gjordes urvalet bland inläggen. I och med att 

onlineforumet är anonymt är forumdeltagarnas personliga information ytterst begränsad, men 

för att säkerställa en konfidentiell hantering av datan har en anonymisering av inläggs-ID, 

användarnamn samt inläggstext ändå gjorts (Bengtsson, 2011, s. 127). Då uppsatsens syfte 

handlar om konstruktionen och meningsskapandet av sexmissbruk är det inte relevant för 

analysen att inkludera information om namn och bostadsort där dessa nämns och därför har de 

inte heller tagits i beaktning. Kön, ålder och typ av aktör (aktiv/nykter sexmissbrukare eller 

anhörig) tas däremot i beaktning om dessa tydligt framgår ur inläggstexten. Då 

anonymiseringsförfarandet neutraliserar användarnamnen och indikationer på ålder eller 

aktörstyp är dessa uppgifter dock begränsade och i de flesta fall obefintliga2. 

 

                                                
 
2 I originaldatan framgår i vissa fall kön ur användarnamn, även om könsidentiteten inte kan 
verifieras. På samma sätt visar användarnamnen i vissa fall om personerna är 
anhörig/medberoende eller inte. Om dessa aspekter inte tydligt framgår i inläggstexten kan detta 
således inte inkluderas i analysen. 
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Anonymiseringsprocessen skedde även den i flera steg. Först numrerades huvudkategorierna 

1–4, där deras respektive undertrådar fick nya ID enligt S-1001 (ämne 1, tråd 1) i stigande 

ordning till S-1112, trådarna i kategori 2, 3 och 4 fick på samma sätt ID S-2001, S-3001 samt 

S-4001 och uppåt. Därefter gjordes alla inläggen om på samma sätt, där inläggen i kategori 1 

fick nya ID enligt 1001 och uppåt, inläggen under kategorierna 2, 3 och fyra fick på samma sätt 

ID 2001, 3001 samt 4001 och uppåt. Utöver att dessa nya nummer bidrar till anonymiseringen 

gör detta förfarande även att inläggen får en inbördes kronologisk ordning samt att det blir 

lättare att se vilka kommentarer som hör till vilken tråd.  

 

I det tredje skedet lades alla huvudkategorier ihop i en gemensam flik, varpå datan sorterades 

baserat på användarnamn. Därefter kodades alla användarnamn om till en nummerserie på 

samma sätt som ovan, där alla unika namn fick ett specifikt ID enligt F-1001 (användarnamn 

1). För att bäst spegla originaldatan användes samma ID för alla användarnamn som var 

likadana, oavsett om dessa var en och samma person eller inte. På samma sätt användes unika 

ID:n även i de fall där det framgick att samma person använt olika användarnamn, för att 

säkerställa att förförståelse och påförhandtolkning inte ska påverka analysen.  

 

4.2.4 Bortfall 
I och med att onlineforumet är anonymt och vänder sig till personer med sexmissbruk, vars 

tillfrisknande kan påverkas av alltför sexuellt laddade texter, förekommer det att foruminlägg 

tas bort, redigeras eller censureras på olika sätt av forumets administratörer. Detta kan tolkas 

som en form av bortfall (Djurfeldt m.fl., 2010, s. 108), men då materialet är så pass rikt i övrigt 

är det inget som bör påverka resultatet. De inlägg som redigerats eller censurerats har enligt 

kommentarer innehållit alltför personliga uppgifter, så som personlig e-postadress eller 

telefonnummer, och de som har censurerats har innehållit ett alltför sexuellt språkbruk. Dock 

kan det antas att texternas huvudsakliga mening inte påverkas och därmed bör detta inte ses 

som ett problem i relation till uppsatsens syfte. 

 

 

4.3 Analys  
I detta avsnittet presenteras det analysförfarande uppsatsen använder. Först presenteras hur 

materialet kodats, därefter hur sammanställningen av materialet gjorts och slutligen 

analysförfarandet som sådant. 
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4.3.1 Kodning 
Datamaterialet är kodat tematiskt induktivt i direkt relation till en första ordningens 

konstruktion (Aspers, 2011, s. 168), det vill säga att det är öppet kodat baserat på aktörernas 

mening i empirin. Den induktiva kodningen ämnade fånga de individuella upplevelserna och 

erfarenheterna genom att tematisera datamaterialet baserat på frågorna ”Vad upplever 

individerna?” och ”Hur ser upplevelsen ut?” (Creswell, 2007, s. 60). Syftet med att använda 

dessa frågor vid kodning och analys är att utveckla en textuell och strukturell beskrivning för 

att sedan kombinera dessa och därefter hitta kärnan i erfarenheten (Creswell, 2007, s. 60). 

Genom att besvara dessa frågor genom kodningen och analysen kan sedan konstruktionen och 

meningsskapandet av sexmissbruket lättare utläsas. 

 

4.3.2 Sammanställning 
De teman som kodningen resulterat i kan delas upp i vad personerna upplever, där temana är 

”Form av fenomen” samt ”Känslomässiga upplevelser”, och hur upplevelsen ser ut, där temana 

är ”Definition av missbruket”, ”Egenskaper hos missbruket” och ”Tillfrisknande”. Som 

komplement till dessa teman har även temana ”Aktör” och ”Erfarenhet” använts för att kunna 

åtskilja aktiva missbrukare från nyktra och medberoende. Dessa teman finns sammanställda i 

ett kodschema (se Bilaga 1). Av dessa teman förekommer konstruktionen och 

meningsskapandet av sexmissbruket framförallt i temana för hur sexmissbruket definieras av 

individerna, egenskaperna som tillskrivs begreppet samt genom deras definition av 

tillfrisknande som motpol till det sjuka. Resultatet av kodningen presenteras i analyskapitlet , 

där de citat som valts ut är typiska för det som förekommer i materialet (Aspers, 2011, s. 228ff). 

Vidare har även vikt lagts vid att i möjligaste mån lyfta fram så många unika perspektiv som 

möjligt, snarare än att använda alltför många citat från enstaka författare. Detta för att 

säkerställa en bredd i analysen och undvika ett alltför ensidigt och därmed feltolkat resultat 

(Aspers, 2011, s. 228ff). 

 

4.3.3 Analysförfarande 
Analysen består av två delar, där den första bygger på den induktiva kodningen och den andra 

är förankrad i uppsatsens teoretiska ramverk. Analysens första del fokuserar på konstruktionen 

och meningsskapandet av sexmissbruket ur ett individuellt perspektiv, medan den teoretiska 

delen fokuserar på detta ur ett kollektivt perspektiv. Den teoretiska analysen utgår från den 
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induktiva kodningen på så sätt att det är de mest intressanta citaten från denna som sedan 

använts för den teoretiska analysen. Anledningen till denna uppdelning är delvis att underlätta 

en tolkning enligt den hermeneutiska cirkeln, och delvis att tydliggöra teoriernas bidrag till 

analysen. Nedan följer ett exempel på den induktiva kodningen och analysen baserat på 

frågorna ”Vad upplever individerna?” och ”Hur ser upplevelsen ut?”: 

 

Figur 1: Kodningsexempel 

"Hej. Jag känner igen mig i din berättelse. Jag tittade på porr och hade självsex så fort min dåvarande 

sambo lämnade mig ensam med datorn. Det blev grövre och sjukare porr med tiden och skämdes 

över det. Ändå kunde jag inte sluta. Jag blev påkommen flera gånger trots att jag lovat aldrig göra 

det igen. Med tiden blev jag ännu mer vårdslös, fylld med ångest och fick självmordstankar” (inlägg 

1050, F-1011). 

 

De gröna markeringarna visar typiska exempel på texter som genererat koder baserat på frågan 

vad personer upplever, där denna fråga ofta besvarats med vilken form av missbruk och vilka 

känslomässiga upplevelser av detta som förekommer i texten. I detta fall är det porrmissbruk 

och den känslomässiga upplevelsen är skam. De lila markeringarna visar hur upplevelsen ser 

ut, eller snarare egenskaper hos missbruket (”kunde jag inte sluta”) och vilka konsekvenser 

missbruket bidragit till (”fylld med ångest” eller ”fick självmordstankar”). Den blå markeringen 

visar här vad som kodats som ”Aktör”, där detta exempel fått underkategorin ”Identifierad 

beroende”. 

 

 

4.4 Etiska överväganden  
Den studie uppsatsen bygger på kan liknas vid en dold observation (Aspers, 2011, s. 66), då 

deltagarna i onlineforumet inte är medvetna om att de studerats. Denna form av undersökning 

medför en mängd etiska problem och om möjligt rekommenderas andra metoder att användas 

för att undvika etiska dilemman (Vetenskapsrådet, 2017, s. 26f). Samtidigt är denna studies 

empiriska underlag som nämnt baserad på informationen i ett öppet onlineforum, det vill säga 

ett forum som alla har tillgång till. Därför kan studien också liknas vid en netnografisk 

observation (Kozinets, 2011, s. 88), vilket är en etnografisk studie som sker online och som kan 

användas för att bland annat studera kulturella fenomen på internet.  
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Vidare är forumets äldsta inlägg från 2013, vilket innebär att informationen funnits publicerad 

och tillgänglig under lång tid, även om de nyaste inläggen är från 2017. Detta innebär dock inte 

att den information som framgår kan behandlas hursomhelst, utan Vetenskapsrådets (2017) 

krav om konfidentialitet, det vill säga anonymisering av personliga uppgifter, ska fortfarande 

gälla.  

 

Denna diskussion innefattar även nyttjandekravet och kravet om informerat samtycke 

(Vetenskapsrådet, 2002, 2017), där det första innebär att datamaterialet i studien inte får 

användas utanför studiens ändamål . I och med att konfidentialiteten är av högsta prioritet 

används inte datamaterialet för något annat syfte än att genomföra den här studien. Kravet om 

informerat samtycke innebär i sin tur att de individer som studien inkluderar behöver ge sitt 

samtycke till att delta. Detta är dock inget krav vid en netnografisk observation (Bengtsson, 

2011, s. 112), men ändå något som behöver tas i beaktning. Framförallt då individerna i 

onlineforumet har sökt sig dit av ytterst personliga anledningar. Samtidigt, i och med att 

forumet funnits publicerat under många år och är öppet för allmänheten kan det argumenteras 

för att detta ska hanteras som en databas. De etiska kraven för databaser skiljer sig något och i 

detta fall skulle den känsliga informationen troligtvis gå under Personuppgiftslagen (Nylén, 

2010, s. 11), i och med att originaldatan innehåller både namn (även om de är fingerade) och e-

postadresser. Nylén (2010, s. 11) skriver även att ”Inte heller får fler personuppgifter 

behandlas än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen enligt bestämmelsen” och 

därför är anonymiseringen gjord på ett sätt som möter dessa krav om godkänd hantering av 

databaser. 

 

 

4.5 Validitet och reliabilitet  
I detta avsnitt diskuteras reliabilitet (tillförlitlighet) och validitet (giltighet) i relation till 

uppsatsen. Tillförlitligheten handlar om i vilken utsträckning ett resultat kan reproduceras av 

andra forskare vid andra tidpunkter, medan giltigheten handlar om huruvida studien undersöker 

det som ämnas undersökas i förhållande till syfte och frågeställningar (Djurfeldt m.fl., 2010, s. 

104). Nedan diskuteras hur forskarens subjektiva roll i förhållande till empirin kan hanteras 

samt tekniker för validering och reliabilitet. 
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4.5.1 Forskarens subjektiva roll 
Inom kvalitativ forskning, framförallt i fråga om intervjustudier, görs det även skillnad på så 

kallad tendentiös subjektivitet och perspektivistisk subjektivitet hos forskaren (Kvale m.fl., 

2009, s. 228). Tendentiös subjektivitet innebär att forskaren endast lägger märke till detaljer 

som stöttar den egna uppfattningen, tolkar selektivt och endast redovisar sådant som rättfärdigar 

de egna slutsatserna samt bortser från information som motsäger dessa (Kvale m.fl., 2009, s. 

228). Perspektivistisk subjektivitet är när forskaren intar olika perspektiv, anpassar frågorna till 

texten efter dessa och därmed hittar olika tolkningar av textens mening (Kvale m.fl., 2009, s. 

229). För att en kvalitativ studie ska anses giltig och tillförlitlig är den perspektivistiska 

subjektiviteten att föredra, vilket också är den som eftersträvas genomgående i uppsatsen. Detta 

har säkrats genom att bland annat läsa om både de analyserade texterna och de egna texterna 

för att säkerställa att tolkningen inte saknar grund i analysen (se mer om detta i nästa avsnitt). 

 

4.5.2 Tekniker för validitet 
Inom kvalitativ forskning kan validering av studier göras på många olika sätt och nedan 

beskrivs de tekniker som används för den här studien. För det första, onlineforumet behandlas 

genomgående som ett undersökningsfält och, precis som i andra former av fältstudier, är det 

viktigt att forskaren lär sig fältets kultur för att kunna göra rättvisa tolkningar av det (Bengtsson, 

2011, s. 126f; Creswell, 2007, s. 207). För att lära känna fältet, och säkerställa att kodningen är 

gjord på ett textnära sätt för att minska risken för feltolkningar, har materialet i denna uppsats 

därför bearbetats och genomlästs vid ett flertal tillfällen.  

 

För det andra är det, precis som nämnt i föregående avsnitt, viktigt att forskaren håller en 

perspektivistisk subjektivitet gentemot datamaterialet och detta görs i uppsatsen genom 

triangulering (Creswell, 2007, s. 208). Här handlar triangulering om kombineringen av olika 

analysmetoder och teorier för att säkerställa att tolkningen av det studerade objektet 

överensstämmer sett ur olika perspektiv. Uppsatsen är även kontinuerligt läst av handledare 

som kritiskt granskat och gett feedback (Creswell, 2007, s. 208), vilket även ger uppsatsen ett 

extra perspektiv att granskas ur. I linje med detta är uppsatsen även läst av externa personer 

utan direkt kunskap om ämnet (Creswell, 2007, s. 209) för att säkerställa att uppsatsen är 

skriven på ett tydligt sätt samt att resultaten presenteras på ett lättillgängligt sätt. 

 

Slutligen, ett tredje sätt att säkerställa validiteten är genom att forskaren är uppmärksam på så 

kallade negativa fall (Creswell, 2007, s. 208), det vill säga fall som motsäger forskarens initiala 
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hypotes. Då är det också viktigt att forskaren är beredd att omdefiniera hypotesen under arbetets 

gång och, precis som i diskussionen om forskarens subjektiva roll, är det något som behöver 

göras kontinuerligt. I urvalet av datamaterialet finns det dock inga fall som kunnat tolkas som 

negativa, men det kan mycket väl vara så att det finns i den obearbetade originaldatan. 

 

 

4.5.3 Tekniker för reliabilitet 
I stället för att diskutera reliabilitet i kvalitativa studier är det istället mer relevant att diskutera 

reflexivitet (Creswell, 2007, s. 210), det vill säga i vilken utsträckning forskaren reflekterar över 

studiens olika moment under arbetets gång. I denna uppsats innebär reflexiviteten en 

kontinuerlig självrannsakan och flera omskrivningar för att säkerställa att de tolkningar som 

görs har tydliga kopplingar till materialet. Detta är gjort genom att bland annat koda materialet 

både på papper och dator vid separata tillfällen, med syftet att kontrollera att tematiseringen 

gjordes på ett enhetligt sätt. Detta tillvägagångssätt kan jämföras med att låta två eller fler 

personer koda samma material för att på så sätt säkerställa kodningens enhetlighet (Creswell, 

2007, s. 210f). Tillvägagångssättet har även gett utrymme för egna reflektioner i och med att 

texten lästes fler gånger, vilket gjorde att nya aspekter av materialet också kunde synliggöras. 
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5. RESULTAT & ANALYS 
I det här kapitlet presenteras resultatet och analysen av datamaterialet. Inledningsvis redovisas 

resultatet av den induktiva kodningen, därefter redovisas resultatet av den teoretiskt fördjupade 

analysen. 

 

5.1 Resultat och analys: induktiv kodning 
Den induktiva kodningen fokuserar på aktörernas mening i empirin och försöker fånga de 

individuella upplevelserna och erfarenheterna genom frågorna ”Vad upplever individerna?” 

och ”Hur ser upplevelsen ut?”. Genom att besvara dessa kan analysen fånga konstruktionen av 

sexmissbruket och den mening som upplevelsen av sexmissbruket får för individerna. Analysen 

nedan är indelad i de teman frågorna resulterade i och utgår från den enskilde individens 

upplevelse av sexmissbruket, det vill säga vilken mening upplevelsen får samt hur 

konstruktionen av sexmissbruket sker utifrån ett individuellt perspektiv. 

 

5.1.1 Känslomässiga upplevelser 
Individers upplevelser av sexmissbruk, oavsett om det är deras egen upplevelse eller om de 

beskriver en anhörigs, är nästan alltid känslomässiga och dessa känslor är alltid riktade mot ett 

objekt – på samma sätt som medvetandet alltid är riktat mot ett objekt. Objektet är i detta fall 

sexmissbruket som sådant, men det kan även vara den eller de personerna som känslorna riktas 

mot. Den känslomässiga riktadheten framkommer tydligast genom beskrivningar av en upplevd 

besatthet och de tvångsmässiga handlingar som missbruket leder till. 

 

”Jag tänker på sex [objekt] i stort sett varje dag, hela tiden [besatthet]” (inlägg 1054, F-1074). 

”Jag kan inte sluta [tvångsmässigt] fastän jag vet att det är dåligt” (inlägg 1077). 

”Gränserna jag drog fungerade aldrig [tvångsmässigt]” (inlägg 2029, F-1212).  

 

De känslomässiga upplevelserna framstår även som nästintill universella, även om 

sexmissbrukarnas egna känslobeskrivningar skiljer sig från de känslor som anhöriga tillskriver 

dem. Hopplöshet, rädsla och tomhet är några av de vanligaste upplevda känslorna och utgör, 

tillsammans med besattheten och tvångsmässigheten, en form av grundläggande känslotillstånd 
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hos sexmissbrukare. Citatet nedan visar ett typiskt uttalande där dessa känslor framgår och där 

objektet kan tolkas som missbruket som sådant. 

 

”Hittar ingen balans, bara rädsla när jag stannar upp. Bara ett svart vakuum inuti. Är jag så tom? Så 

menlös? Så falsk? Känns inte som jag är mig själv någon gång på dygnet… […] Trots att jag tänkte 

så klart igår. Trots att jag var så säker på att jag vill sluta, det är ett missbruk, jag kan inte fortsätta 

så här. […] Natt nu, kanske kan sova. Tom trött och rädd” (inlägg 2009, F-1121). 

 

Den mening som den känslomässiga upplevelsen av sexmissbruket får för individen handlar 

om hur sexmissbruket blir en påtvingande handling som av olika anledningar inte går att 

undkomma. Hopplösheten, tomheten, rädslan, besattheten och tvångsmässigheten indikerar att 

sexmissbruket upplevs som en negativ kraft individen inte kan kontrollera och genom att de 

riktar medvetandet mot sexmissbruket som objekt tycks den negativa kraften öka. På samma 

sätt konstruerar enskilda individer sexmissbruket som något begränsande, som gör att de inte 

kan leva sina liv på ett ”normalt” sätt och som något ytterst avvikande. 

 

5.1.2 Definition av missbruket 
Olika individer definierar de olika formerna av sexmissbruk på liknande sätt genom att tillskriva 

sexmissbruket som objekt en rad olika egenskaper. Det är också genom definitionen av 

sexmissbruket som den individuella konstruktionen av missbruket blir tydligast. För att 

tydliggöra dessa definitioner är de indelade i objektiva och subjektiva aspekter nedan, vilka 

hänvisar till den objektiva synen på missbruket och missbrukets påverkan på subjektet.  

 

De objektiva aspekterna av sexmissbruket handlar främst om hur missbruket definieras i 

relation till andra fenomen, så som en kronisk progressiv sjukdom som både är farlig och dödlig. 

Det farliga och dödliga kan drabba såväl den aktiva sexmissbrukaren som den nyktra, i och med 

att ”ett återfall skulle kunna leda till ödesdigra konsekvenser” (inlägg 4059, F-1211). Samtidigt 

är tolkningen av sexmissbruk som en kronisk och dödlig sjukdom inte något alla accepterar och 

”det är förstås inte alltid lätt att se att sex och kärleksberoende kommer att leda till döden om 

det får fortsätta” (inlägg 4059, F-1211). Denna dödliga sjukdomsprocess, i relation till det som 

inom psykologin kallas beroendepersonlighet, beskrivs även såhär;  
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”I ett aktivt beroende får beroendepersonligheten allt större plats på bekostnad av det verkliga Jaget, 

det blir en långsam (ibland snabb) själslig, andlig och psykisk död för Jaget och personen […] 

[D]etta är en mycket farlig och kraftfull process” (inlägg 4010, F-1248). 

 

Oavsett om sexmissbruket ska definieras som en dödlig sjukdom eller inte är det åtminstone 

tydligt att onlineforumet har som syfte att rikta individernas medvetande bort från detta genom 

att istället fokusera på deras tillfrisknande; ”Det är sant att sex- och kärleksberoende ofta leder 

till döden och jag tycker att syftet med det här forumet att se till att inte fler dör i onödan. Jag 

citerar Stora boken [av Anonyma Alkoholister]: ’Fortsätt att tala om alkoholism som en 

sjukdom, en livshotande sjukdom’” (inlägg 2063, F-1211). Även om det kan vara så att 

sexmissbruk är en livshotande sjukdom är det samtidigt en definition som väcker starka 

reaktioner. I relation till den mening upplevelsen av sexmissbruket får för individen (och 

konstruktionen av sexmissbruket) är det även intressant hur lite utrymme det finns för en sådan 

tolkning av sexmissbruket i ett annars mycket öppet och tillåtande klimat;  

 

”[J]ag skulle vilja veta vad du baserar alla dödsfall på, hittills har jag aldrig hört talas om någon som 

dött av sexmissbruk. Och då har jag varit med i gemenskapen under många år. Att vara så dogmatisk 

som du är i dina uttalanden gör bara att du tappar i trovärdighet och framstår som du har tappat all 

verklighetsförankring” (inlägg 2064, F-1138). 

 

En annan objektiv aspekt av sexmissbruket är att det definieras som en ”allergi” som kan ge 

”allergiska reaktioner”; ”jag är allergisk mot lust och allt som har med det att göra, tar jag första 

en enda (första) droppen så kan jag inte låta bli och måste bara ha mer vilket kan bli porr, sen 

onani sen otrohet och mm” (inlägg 4007, F-1163). De allergiska reaktionerna handlar främst 

om ett hur det sexuella utagerandet väcker ett oemotståndligt begär efter mer; ”Precis som en 

nöt allergiker får en omedelbar reaktion om hon äter nötter så får vi en direkt reaktion i kropp 

och sinne som gör det praktiskt taget omöjligt för oss att sluta missbruka när vi väl har börjat” 

(inlägg 3043, F-1232). Att beskriva sexmissbruk som en allergi stärker konstruktionen av 

missbruket som något utanför individens eget varande, som en kraft som existerar i världen och 

som är bortom individens kontroll. Ur ett medicinskt perspektiv är varken sjukdomar eller 

allergier något individer kan styra – det är snarare något som bara drabbar dem. Upplevelsen 

av sexmissbruket handlar därmed om att uppleva sig själv som sjuk eller allergisk, där det 

meningsfulla i upplevelsen handlar om att behöva eller vilja bli botad. Upplevelsen handlar 
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också om att bli drabbad av det negativa, vilket därmed stärker de känslomässiga upplevelserna 

av hopplöshet och tvångsmässighet. 

 

De subjektiva aspekterna handlar om just denna tvångsmässighet; närmare bestämt 

individernas maktlöshet inför missbruket, hur missbruket styr och manipulerar och skapar den 

mentala besattheten. Detta får bland annat konsekvensen att individen förlorar sin självkontroll 

och självrespekt, vilket förstärker konstruktionen av sexmissbruket som en påtvingande negativ 

kraft. Det gäller även den mening upplevelsen av sexmissbruket får för individen, då 

upplevelsen handlar om att sexmissbruket förstör individen inifrån, som är maktlös inför denna 

destruktion.  Detta kan illustreras genom följande exempel:  

 

”Det centrala är att vi fastnar i destruktiva mönster som kretsar kring sex, kärlek, bekräftelse, 

relationer etc” (inlägg 1005, F-1212).  

”[V]i har förlorat vårt val, vi är försvarslösa mot att börja agera ut i vårt missbruk. […] Vi styrs av 

vårt missbruk och är maktlösa” (inlägg 1061, F-1232). 

”[Missbruket] kommer att äta upp dig och dina förhållanden. Det kommer att bli värre och porren 

kommer att bli grövre. Du kommer att drabbas av själväckel och tappa respekten för dig själv” 

(inlägg 1068, F-1211). 

 

En intressant – och viktig – faktor i detta är att det inte är de nya deltagarna i forumet som själva 

skapar dessa definitioner av missbruket, utan det görs kontinuerligt i diskussionerna med dem 

som varit med i gemenskapen under en tid – oavsett om de är nyktra eller anhöriga. Det tycks 

finnas ett behov av att bekräfta de nya individernas definitioner av problematiken, då nästan 

vartenda svar på ställda frågor eller förtvivlade inlägg inleds med ”jag känner igen mig i det du 

skriver”, ”din situation låter som andras jag har hört” och ”du är inte ensam”. Detta indikerar 

en institutionalisering, där de med mer erfarenhet reproducerar de redan etablerade 

definitionerna av sexmissbruket genom att bekräfta de nya deltagarnas, vilket därmed också 

visar på en varaktighet av konstruktionen. För en vidareutveckling av detta, se avsnitt 5.2.2.  

 

5.1.3 Egenskaper hos missbruket 
De olika formerna av sexmissbruk har, som nämnt, vissa gemensamma egenskaper, även om 

dessa skiljer sig något mellan olika individer baserat på deras upplevelser av missbruket samt 

vilken subjektsposition de befinner sig i (aktiv/nykter sexmissbrukare eller anhörig). För att 
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förtydliga vilka egenskaper som tillskrivits begreppet är de indelade i bakomliggande orsaker 

och negativa konsekvenser nedan.  

 

De bakomliggande orsakerna syftar till de faktorer som nämns i forumet som utlösande till 

sexmissbruk, där några av dem är bekräftelsebehov, trygghetsbehov, osäkerhet och bristande 

självkänsla samt barndomstrauman. De här typerna av orsaker förstärker konstruktionen av 

sexmissbruket som något individen inte kan kontrollera, men dock inte som något som drabbar 

individen på samma sätt som definitionen av missbruket indikerat. Den mening upplevelsen av 

sexmissbruket får kan här förstås som att sexmissbruk beror på psykologiska brister hos 

individen, vilka i sin tur orsakar en rad psykiska problem (se nedan). Dock är inte psykologiska 

brister den enda bristen som kan utlösa sexmissbruk, utan detta kan även ske genom ”andlig 

brist” (och allmänt missnöje med livet); 

 

”Den [andliga bristen] tar sig uttryck i rastlöshet, missnöje och irritation. Vi är inte nöjda med vad 

livet ger oss och vi kanske har problem med våra relationer, känslor, arbete, depression, rädslor, 

självömkan och ilska mm. Allt det här gör att vi blir självcentrerade och själviska individer och där 

har vi roten till hela vårt missbruk. För oss är livet problemet, det är otillfredsställande och vår 

lösning har varit vårt sex och kärleksberoende för att den ger oss en kick och vi glömmer livet och 

alla problem. Nu har även vår lösning tagit överhanden och bidrar med full kraft till problemet och 

vårt liv har blivit ohanterligt. Vi kan inte sluta missbruka även om vi ärligt vill!” (Inlägg 3050, F-

1108). 

 

De upplevda negativa konsekvenserna av sexmissbruket är många och de absolut vanligaste 

är skam, skuld, ångest och depression samt förlorad självrespekt, återkommande otrohet, och 

känsla av kontrollförlust. Dessa utlöser ofta varandra, framförallt i det begynnande 

sexmissbruket, i och med att individen först har sex som orsakar negativa konsekvenser och 

därpå har mera sex för att döva känslorna som uppstått av dessa. Detta leder till att missbruket 

eskalerar och så även de negativa konsekvenserna. Denna process förklaras bland annat såhär: 

”Är själen trasig blir känslor ohanterliga och då tar sådana människor som vi till olika 

medel/metoder för att försöka lindra smärtan och vi faller in ett missbruk av något slag” (inlägg 

3067, F-1183). De negativa konsekvenserna av beteendet uttrycks i sin tur bland annat såhär: 

”Jag försöker trycka undan det jag känner och dölja det för alla och det gör att jag känner skam 

gentemot så många, inför mig själv, inför min man och mina barn” (inlägg 3053, F-1120). 
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För den individuella konstruktionen av sexmissbruket innebär detta att missbruket är något som 

avviker från de sexuella normerna i samhället, vilket också kan orsaka de negativa 

konsekvenserna, framförallt känslorna av skam och skuld. Om de rådande normernas gränser 

för vad som är ett accepterat sexuellt beteende skulle varit dragna någon annanstans skulle 

sexmissbruket inte nödvändigtvis orsaka dessa känslor. Detta innebär också att den mening som 

upplevelsen av sexmissbruket får genom dessa negativa konsekvenser kan tolkas vara något 

som avviker från individens ”goda samvete”. 

 

5.1.4 Tillfrisknande 
En viktig aspekt av sexmissbruk, framförallt i relation till sexmissbruk som sjukdom, är själva 

tillfrisknandet från det. Det kan argumenteras för att konstruktionen av sexmissbruket, och dess 

mening, inte kan förstås utan att förstå vad individer konstruerar som friskt. För de allra flesta 

i forumet handlar tillfrisknande om en befrielse från allt vad missbruket innebär och denna 

befrielse nås framförallt genom kontakten med en högre makt i form av Gud (eller en egen inre 

högre makt utan religiös anknytning);  

 

”Vår högre kraft är det enda som kan befria oss från vårt sex och kärleksberoende” (inlägg 4037, F-

1096). 

”Vår ända lösning är att finna en högre kraft som kan avlägsna vårt sjuka sätt att tänka och handla” 

(inlägg 3042, F-1232). 

 

Det enda sättet, eller åtminstone ett av få sätt, att nå denna befrielse – och därmed att få kontakt 

med den högre makten – är genom tolvstegsprogrammet och den gemenskap av likasinnade 

som självhjälpsgruppen erbjuder. 

 

”Det som har hjälpt mig är 12 stegsprogrammet. Där har jag genom stegen och min högre kraft fått 

hjälp att bli fri från besattheten” (inlägg 1059, F-1265). 

”Jag har blivit befriad från min besatthet genom att arbeta med de tolv stegen” (inlägg 2014, F-

1211). 

”Möten, sponsor, stegen, behandling, bön, ärlighet, andlighet, rutiner för att få in ditt liv på nya 

banor och bit för bit få bort de rutiner som lett dig in i missbruk” (inlägg 4010, F-1248). 
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På samma sätt som tillfrisknandet konstrueras som en befrielse, och som det ultimata tillståndet, 

konstrueras sexmissbruket som något påtvingande, kontrollerande och avvikande, vilket 

förstärker definitionen av sexmissbruket ovan. Att tillfrisknande också är en form av 

intentionalitet återspeglas också i relationen till Gud; ”Gud, hjälp mig släppa taget om mina 

besatta tankar. […] [B]efria mig från mina besatta tankar och rikta min uppmärksamhet mot 

hur du vill att jag ska vara” (inlägg 4037, F-1096). Detta kan tolkas som att Gud i sig utgör 

både objektet som tillfrisknandet riktas mot samt en kanal som riktandet kan ske genom och 

som på så sätt hjälper individen att bibehålla sitt eget fokus. 

 

Den mening upplevelsen av sexmissbruket kan tolkas få för individen handlar vidare om att 

sexmissbruket bidrar med något som gör livet mer meningsfullt, det vill säga andligheten. 

Samtidigt är en annan aspekt av tillfrisknandet att det är varje individs eget ansvar, även om det 

sker i samråd med en sponsor och till viss del Gud (eller en egen inre högre makt).  

 

”[D]u jobbar stenhårt med fullt eget ansvar i ditt tillfrisknade detta är hennes största trygghet om 

hon ska vara nära dig, att du bär ansvar o att ditt tillfrisknade är ditt prio ETT” (1037, F-1269). 

”Han behöver själv vilja ta av sig offerkoftan o börja ta ansvar för sitt liv och därmed ta emot hjälp 

och göra allt som krävs för att bryta sitt beroende” (inlägg 3005, F-1248). 

”Häng aldrig upp ditt tillfrisknande på yttre saker, att du måste göra och agera på ett visst sätt för att 

inte falla tillbaka. Förändringen finns inom dig och det är bara du som kan göra den och få den att 

vara” (inlägg 3067, F-1183). 

 

Det är med andra ord bara missbrukaren själv som kan förändra sin situation och skapa sitt 

tillfrisknande. Samtidigt är det en aning motsägelsefullt att individen å ena sidan ansvarar för 

sitt eget tillfrisknande, och å andra sidan ”bara” behöver hänge sig åt Gud (eller den högre 

makten) för att bli botad, då Gud tycks besitta någon sorts allsmäktighet som automatiskt botar 

alla som erkänner sig som sexmissbrukare. Den autonomi individen har att förändra sin egen 

situation, genom att rikta medvetandet emot tillfrisknandet, handlar därmed samtidigt om 

maktlösheten inför missbruket och hur detta i sin tur motverkas så länge medvetandet istället 

riktas mot ett Gudsobjekt.  

 

”Jag behöver andra i gemenskapen, min sponsor och min högre kraft för att fatta sunda beslut” 

(inlägg 3031, F-1264). 
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”När vi gör det så kommer vi i kontakt med Gud som har all kunskap och all kraft och då blir vi 

automatiskt befriade från våra utagerande, fantasier och annat. […] Vi är maktlösa över våra 

fantasier och utagerande så att försöka ta till några regler och sätt att kontrollera det här är lönlöst i 

långa loppet” (inlägg 4040, F-1232). 

 

I och med denna syn på tillfrisknande och Gud förstärks den individuella konstruktionen av 

sexmissbruket som en påtvingande kraft, framförallt ond sådan, och nästan som ett helvete på 

jorden. Detta förstärker på samma sätt den mening upplevelsen av sexmissbruket får (och 

konstruktionen) som något förödande och mycket farligt. 

 

5.1.5 Sammanfattning 
Detta avsnitt har redovisat resultatet av den induktiva kodningen samt gjort en fenomenologisk 

analys. De preliminära svaren på forskningsfrågorna baserat på denna analys är att den 

individuella konstruktionen av sexmissbruket handlar om att sexmissbruket är en påtvingande, 

ond kraft som tvingar individen att begå ”orena” handlingar.  Svaret på frågan om vilken 

mening upplevelsen av sexmissbruket får för individerna är preliminärt att missbruket ses som 

denna påtvingande kraft, som orsakar psykiskt lidande och vars existens endast kan utrotas med 

hjälp av andlighet och gemenskap. Det tycks också vara så att missbruket som objekt får sin 

mening – och kraft – genom gemenskapen i och med att upplevelsen av sexmissbruket på sätt 

och vis rekonstrueras i onlineforumet. Med andra ord, när individer delar med sig av sina 

erfarenheter och upplevelser bekräftas dessa av de andra medlemmarna och upplevelsen blir på 

så sätt meningsfull som ett delat objekt (se nedan). I nästa avsnitt görs en analytisk fördjupning 

av de kollektiva aspekterna av konstruktionen och meningsskapandet med hjälp av uppsatsens 

teoretiska referensram. 

 

 

5.2 Resultat och analys: teoretisk fördjupning 
Detta avsnitt redoviserar en fördjupning av den induktiva kodningen och analysen med hjälp 

av den teoretiska referensram som beskrevs i kapitel 4. Teorierna behandlar meningsskapande 

utifrån begreppen intentionalitet, institution samt rekrytering och interpellering. De behandlar 

också konstruktionen av sexmissbruk utifrån begreppen delade objekt och inre gränslinjer. 

Dock används begreppen överlappande för både meningsskapandet och konstruktionen av 

sexmissbruket. Analysen nedan fokuserar på detta utifrån ett kollektivt perspektiv.  
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5.2.1 Intentionalitet 
Intentionalitet innebär att medvetandet alltid är riktat mot något, ofta ett objekt, och att allt som 

upplevs på detta sätt upplevs som meningsfullt. I detta fall utgör sexmissbruket objektet och 

hur individen tolkar upplevelsen, samt vilken mening upplevelsen får, beror på individens 

erfarenheter. Detta berörs till viss del i analysen av den induktiva kodningen, där det framgår 

att medvetandet kan förstås i form av känslor som riktas mot ett visst objekt. Ur ett kollektivt 

perspektiv blir riktandet mot sexmissbruket en ytterst meningsfull upplevelse i onlineforumet, 

då detta gör att individerna finner varandra. Sexmissbruket är således grunden till den kollektiva 

gemenskap som uppstår. 

 

Intentionaliteten framkommer extra tydligt från de mer seniora medlemmarna genom riktandet 

emot tillfrisknandet och tolvstegsprogrammet. Att tolvstegsprogrammets har stor betydelse 

framkommer i sin tur tydligast i relation till andra metoder för tillfrisknande, vilket därmed blir 

en form av legitimeringsprocess för programmets trovärdighet och styrka. 

 

”Jag har prövat terapi, behandling, medicinering och andra sätt att göra de 12-stegen. Mitt nuvarande 

sätt är enkelt och jag kämpar inte längre. […] Önskar inte nån människa det jag upplevt men jag 

hade varit himla ensam om det inte vore för denna 12-stegsgemenskap av f.d ångestfyllda och 

deprimerade människor” (inlägg 2037, F-1011). 

”Hur arbetar du i stegen? AA ”Stora Boken” eller annan litteratur? […] [Självhjälpsgrupp] 

rekommenderar ”Stora Boken” som vårt sätt att arbeta i stegen. Den innehåller alla instruktioner vi 

behöver för att tillfriskna. Den beskriver sjukdomen och vägen till befrielse på ett fantastiskt sätt 

även om den skrevs av alkoholister 1939” (inlägg 4044, F-1232). 

 

Genom att så pass många av deltagarna kontinuerligt riktar medvetandet mot 

tolvstegsprogrammet på det här sättet uppstår samtidigt en kollektiv mening i den gemenskap 

som programmet bidrar till. Samtidigt är det intressant att fokus hamnar på både gemenskapen 

och tolvstegsprogrammet, då detta indikerar att det inte är programmet i sig som är det 

viktigaste. Programmet verkar snarare utgöras av de verktyg som krävs för att tillfriskna, medan 

gemenskapen tillhandahåller dessa samt är den miljö som tillfrisknandet behöver ske i för att 

lyckas. Med andra ord, sexmissbrukets kollektiva mening handlar ur detta perspektiv inte så 

mycket om sexmissbruket i sig, utan snarare om den gemensamma kampen; bort från 

sexmissbruket emot tillfrisknande genom tolvstegsprogrammet. Sexmissbruket får därmed 
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mening genom att det förenar individers medvetande och riktar det mot ett gemensamt objekt 

(se 5.2.4 om delade objekt nedan).  

 

5.2.2 Institution 
Ett annat sätt att förstå sexmissbruk ur ett kollektivt perspektiv är att förstå det som en 

institution. Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är en institution ett socialt interpersonellt 

fenomen som uppstått genom många års vanemässigt utförda aktiviteter och som reproduceras 

över tid, framförallt genom språket. Det handlar med andra ord om att många människor utövar 

sex på ett liknande sätt under lång tid, parallellt med att språkligt konstruera och reproducera 

vad som är ett accepterat sexuellt beteende i relation till samhällets normer. Institutioner uppstår 

på så sätt av både fysiska handlingar och diskursiva praktiker, vilket i detta fall framgår genom 

diskussioner om individers egna och andras erfarenheter av sexmissbruk och/eller 

tillfrisknande. Detta tyder på att erfarenheterna både är subjektiva i nuet samt delade och 

reproducerade historiskt genom gemenskapen i tolvstegsprogrammet och självhjälpsgruppen. 

 

”Min sponsor sa till mig att det är arbetet med andra missbrukare som ska fylla tomrummet” (inlägg 

3052, F-1211).  

”Är sedan en tid tillfrisknad sexmissbrukare då jag gör stegen och tar hjälp av min sponsor som 

vägleder mig på min väg från ett aktivt sexmissbruk som gav mig dödliga konsekvenser” (inlägg 

2022, F-1011). 

 

Som institution tilldelas sexmissbruket inte bara mening i dess gemenskap, utan även som en 

samling av erfarenheter och kunskap genom tolvstegsprogrammet, vilket som nämnt 

reproduceras mellan individer och över tid. Samtidigt får även subjektspositionen (eller rollen) 

sponsor en viktig funktion i detta då, i enlighet med ovanstående exempel, det framförallt är 

sponsorn som möjliggör reproduktionen av dessa erfarenheter och kunskaper. Den mening 

upplevelsen av sexmissbruket får ur ett kollektivt perspektiv tycks därför uppstå genom 

relationen mellan sexmissbrukaren och dennes sponsor. På samma sätt verkar konstruktionen 

av sexmissbruket inte vara möjlig utan sponsorernas (eller andra erfarnas) position som 

auktoriteter och kunniga i sammanhanget. I och med att institutioner även förutsätter en viss 

social kontroll (se teorikapitlet) kan detta jämföras med den sociala kontroll som sponsorerna 

utövar för att hjälpa sina medmissbrukare till tillfrisknande. 
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5.2.3 Rekrytering och interpellering 
Om sponsorerna är de som besitter mest erfarenhet och kunskap inom sexmissbruket som 

institution är det också rimligt att anta att det är dessa personer som främst står för rekryteringen 

av nya sexmissbrukare. Rekrytering hänvisar här till den process genom vilken en individ blir 

en del av en institution och tolkas här som processen när individen blir en del av sexmissbruket 

genom att erkänna sig själv som sexmissbrukare. Vem som ska rekryteras bestäms framförallt 

av institutionens riktning, som i den givna kontextens fall kan handla om riktningen emot 

tillfrisknande. Interpellering hänvisar å sin sida till det som sker vid rekryteringen, när 

subjektspositionen förändras på ett sådant sätt att individens egna riktning förändras till förmån 

för institutionens. Detta kan exempelvis innebära att individen blir kallad (eller bekräftad som) 

sexmissbrukare av andra, redan nyktra sexmissbrukare. Gällande den kollektiva konstruktionen 

av sexmissbruket visar sig detta främst genom bekräftelsen av oidentifierade sexmissbrukare 

eller anhörige till dessa. 

 

Behovet av att bekräfta de nya individernas definitioner av den problematik de beskriver, vilket 

även nämns i avsnitt 5.1.2, visar sig genom termer som ”jag känner igen mig i det du skriver”, 

”din situation låter som andras jag har hört” och ”du är inte ensam”. Bekräftandet förstärks 

ytterligare av att det inte finns ett enda fall i datamaterialet där individer uttryckt sig i likhet 

med ”nej, du är inte sexmissbrukare” eller ”nej, du har nog inget här att göra”. De mer seniora 

medlemmarna rekryterar på så sätt de nya icke-identifierade sexmissbrukare till gemenskapen 

genom att kontinuerligt bekräfta att situationen de nya individerna beskriver inte är unik. 

 

Gemenskapen som sådan tycks vara den absolut viktigaste aspekten av konstruktionen av 

sexmissbruket ur ett kollektivt perspektiv, vilken förkroppsligas genom självhjälpsgruppens 

möten; ”På möten finner vi gemenskap och stöd från andra som har samma problem och vi 

bryter isoleringen och märker att vi inte är ensamma” (inlägg 2013, F-1225). Detta indikerar 

samtidigt att det är ensamt och isolerande att vara sexmissbrukare samt att inte vara rekryterad 

till institutionen (erkänd sexmissbrukare) utestänger därmed individen från dess gemenskap. 

Interpelleringen i sin tur sker genom användningen av ord fraser som ”precis som du”, ”jag 

också” och liknande, vilket kan tolkas vara ett sätt för de mer seniora deltagarna att hinta om 

de nya deltagarnas eventuella sexmissbruk. Gemenskapen framkommer på så sätt aldrig genom 

termer som ”du är sexmissbrukare”, utan snarare genom dessa subtila hintar.  
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”Jag känner igen mig i det du beskriver. Det är jättesvårt för andra (som inte är missbrukare) att 

relatera till hur det känns och upplevs att vara en missbrukare. Vi är ju inte som andra (som tur är)” 

(inlägg 3065, F-1264). 

”Jag heter [namn] och jag har oxå precis som du [namn] missbrukat sex för att försöka döva smärtan 

inuti mig” (inlägg 3067, F-1183). 

”Det låter onekligen som att ditt mönster ’passar in’ på [självhjälpsgrupp]” (inlägg 1005, F-1212). 

 

Sammantaget indikerar dessa resultat att den kollektiva konstruktionen av sexmissbruket 

innebär att den oidentifierade (eller omedvetna) sexmissbrukaren är ensam och isolerad i sitt 

missbruk. Att bli rekryterad till institutionen genom interpelleringen handlar därmed om att få 

tillgång till en ny grupp, vilket med andra ord innebär att bli benämnd, eller benämna sig själv, 

som sexmissbrukare på så sätt ger tillgång till en ny gemenskap. Ett annat sätt att tolka detta är 

att se sexmissbruk som ett fenomen som både förenar och isolerar. Gemenskapen får samtidigt 

mening för individen på så sätt att det är inom gemenskapen, med tolvstegsprogrammet, som 

tillfrisknandet behöver ske för att lyckas.  

 

5.2.4 Delade objekt 
Som nämnt i avsnitt 5.2.1 om intentionalitet tycks den kollektiva konstruktionen av 

sexmissbruket fokusera på den gemensamma kampen för tillfrisknande, men också 

gemenskapen som detta bidrar till.  Detta riktande mot ett gemensamt, eller delat, objekt är 

samtidigt det som gör att sexmissbruk som institution kan skapas och reproduceras. Objektet 

kan delvis tolkas som sexmissbruket som sådant, men det kan även tolkas som det avvikande 

beteendet som utgör missbruket. Den kollektiva konstruktionen och reproduktionen av 

sexmissbruket som institution sker därför bland annat genom individernas riktning emot det (i 

form av tillfrisknandet), samtidigt som sexmissbruket i sig skapas och reproduceras tack vare 

de sexuella normerna om det avvikande.  

 

Sexmissbruket som institution uppstår med andra ord på grund av normerna om sexuellt 

avvikande, i och med att ett missbruk endast är ett missbruk i relation till något ”friskt” eller 

”normalt”. Precis som i avsnittet om rekrytering och interpellering ovan, framträder detta 

delade objekt framförallt när det handlar om den gemenskap sexmissbruket bidrar till. Allra 

tydligast framträder det genom osäkert ställda frågor (exempelvis ”jag behöver er hjälp”, ”jag 

vet inte vad jag ska göra”, ”jag tror att jag har problem”) som får bekräftande svar.  
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F: ”Har provat att få ordning på mitt missbruk men misslyckas hela tiden” (Inlägg 1018, F-1130). 

S: ”Känner igen mig enormt mkt i desperationen” (inlägg 1019, F-1231). 

F: "Finns det någon här som känner igen sig? Nu är jag igen på väg att förlora ett förhållande” 

(inlägg 1049, F-1227). 

S: ”Jag känner igen mig i din berättelse” (inlägg 1050, F-1011). 

F: ”Hejsan, Jag är ganska säker på att jag är beroende av porr, intimitet m.m.” (inlägg 1054, F-

1074). 

S: ”Ja jag känner igen mig mycket väl, var så för mig också” (inlägg 1055, F-1109). 

 

Dessa exempel belyser hur riktandet mot det delade objektet, det vill säga det avvikande 

beteendet, upprätthåller sexmissbruket som institutionen genom det kontinuerliga språkliga 

bekräftande. Den kollektiva konstruktionen av sexmissbruket handlar därmed om utövandet av 

ett avvikande beteende som behöver bekräftas för att kunna reproduceras och samtidigt 

förstärkas som sexmissbrukets kärna. Sett ur perspektivet om delade objekt blir det ännu en 

gång tydligt att gemenskapen är en av de viktigaste faktorerna för den kollektiva konstruktionen 

av sexmissbruket. Detta i och med att sexmissbruket som institution handlar om att individer, 

som identifieras och identifierar sig som sexmissbrukare, delar objektet och reproducerar 

objektets betydelse bland annat genom sina möten: 

 

”Jag känner igen mig i det du beskriver! Och jag har hört flera som berättar om liknande situationer 

och känslor. Det som hjälpt mig är att gå på möten och träffa andra som lever eller har levt precis 

som jag” (inlägg 1086, F-1241).  

”Jag har varit en sexmissbrukare av hopplös typ. Är sedan en tid tillfrisknad sexmissbrukare då jag 

gör stegen och tar hjälp av min sponsor som vägleder mig på min väg från ett aktivt sexmissbruk 

som gav mig dödliga konsekvenser” (inlägg 2002, F-1011).  

”Den situationen du beskriver är väldigt vanlig inom [självhjälpsgrupp]. Jag har många, många 

gånger lyssnat på folk som säger ’jag har varit otrogen mot min partner miljoner gånger, jag kan inte 

sluta fast än jag vet att det är dåligt. Nu har jag kommit hit för att få hjälp’. Ungefär så. Du kommer 

känna igen dig och upptäcka att många andra inom [självhjälpsgrupp] har gått igenom liknande 

saker…” (inlägg 1077, F-1264). 
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I de första två av de ovanstående exemplen framgår det inte vad som kan förstås som ett 

avvikande beteende. I det översta citatet riktas medvetandet mot institutionens delade objekt på 

så sätt att personen hänvisar till sexmissbrukets gemenskap och bekräftar det diskuterade 

beteendet som något avvikande (”känner igen mig”, ”liknande situationer”, ”träffa andra som 

lever eller har levt som jag”). Dock framgår det förstås inte om det är en positiv eller negativ 

avvikelse det rör sig om. Det andra citatet riktar medvetandet mot det avvikande som något som 

leder till dödliga konsekvenser, vilket samtidigt förstärker konstruktionen av sexmissbruket 

som en dödlig sjukdom. Det sista citatet visar däremot det avvikande genom beskrivningen av 

den otrohet som framkallats av sexmissbruket, vilket även är ett beteende många missbrukare 

utövar, samt en anledning för personen att söka hjälp. För den kollektiva konstruktionen av 

sexmissbruket får detta betydelsen att det avvikande beteendet som ett delat objekt, här i form 

av otrohet, blir en förutsättning för gemenskapen i sexmissbruket som institution. 

 

5.2.5 Inre gränslinjer 
En annan aspekt av den kollektiva konstruktionen av sexmissbruk, framförallt när det handlar 

om delade objekt i form av avvikande beteenden, är de gränser individer drar mellan det som 

anses normalt eller friskt och det som anses avvikande eller sjukt. Dessa kan kallas inre 

gränslinjer och innebär att individer sätter upp moraliska gränser, eller regler, som de anser 

måste respekteras, både utåt mot andra och inåt mot sig själva, samt att det är farligt att 

överskriva dessa. Detta yttrar sig bland annat i hur individer resonerar gällande moral och 

gränser samt hur deras åsikter återspeglar deras samveten. Gränsers och gränsdragningars 

betydelser är på så sätt en viktig aspekt av konstruktionen av sexmissbruket, då gränsen mellan 

exempelvis självkontroll och okontrollerad eller sund och osund är avgörande för 

identifieringen som sexmissbrukare. 

 

”Och jag försökte kontrollera mina beteenden i stil med ’det är okej att göra dessa grejor, men jag 

får inte gå över gränsen o göra detta o detta’ Gränserna jag drog fungerade aldrig. En dag vecka eller 

månad senare så hade jag gjort det igen” (inlägg 2029, F-1212). 

”Jag hade även svårt för att sätta gränser då jag hela tiden var fast i att jag skulle förstå han o att jag 

under många år normaliserat väldigt osunda beteende så jag visste helt enkelt inte vad en sund o 

rimlig gräns var, tyvärr är det ju effekterna av att leva med en missbrukare el i andra dysfunktionella 

relationer.” (inlägg 3005, F-1248). 
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Dessa ovanstående citat visar hur de inre gränserna konstrueras som något som ska följas och 

respekteras samt det negativa som sker när detta inte görs. Med andra ord, om gränserna 

gentemot individen själv, eller mot missbrukaren/den anhörige, inte respekteras utan i stället 

förflyttas, riskerar missbruket att eskalera och den anhörige blir psykiskt lidande. I kombination 

med den maktlöshet som sexmissbruket upplevs innebära bidrar på samma sätt de inre 

gränslinjerna till konstruktionen av sexmissbruket ur ett kollektivt perspektiv genom att de 

tydliggör gränserna mot det avvikande i beteendet. Var dessa gränser går framgår som nämnt 

aldrig, men det är rimligt att anta att olika individer tolkar dessa gränserna på olika sätt. 

Tydliggörandet av gränserna visar sig däremot genom skamkänslor och självförakt när 

gränserna som individer anser är de ”normala” har överträtts; 

 

”Började också titta på porr när jag var runt 12 år gammal. Använde porr dagligen för att det kändes 

bra för mig. Jag kunde känna skam över hur mycket och hur lång jag tid jag spenderade i mitt 

pojkrum med att titta på porr och ha självsex. […] Jag tittade på porr som jag skämdes över men 

kunde ändå inte sluta” (inlägg 2046, F-1011). 

”Därefter har det varit några återfall, varibland det värsta var för något år sedan då jag kollade in en 

av våra gemensamma (bara 21-åriga) bekanta på Facebook. Min fru har länge sett på den här flickan 

lite som en dotter. Så när det hela uppdagades blev det ju inte bara ett i raden av återfall – det blev 

DET återfallet. Hur som helst. Sedan dess är jag nykter. Men jag är i desperat behov av hjälp från 

er mer erfarna i hur jag kan stötta min fru. Hon känner sig ful, äcklig, som att hon har svikit flickan 

eftersom hon har valt att trots allt fortsätta att försöka vara tillsammans med mig” (inlägg 1034, F-

1129). 

 

I dessa citat framställer individerna sig själva genom visst självförakt och skam, vilket också 

visar att de anser att de överträtt de moraliska gränserna och därmed sina inre gränslinjer. För 

den kollektiva konstruktionen av sexmissbruket innebär detta på så sätt att oavsett var gränserna 

för vad som är sjukt eller avvikande går reproduceras gränserna ändå på ett likartat sätt av olika 

personer. Därför kan det också vara så att var gränserna går egentligen inte är relevant för nya 

sexmissbrukare, utan att det istället är den överträdda inre moralgränsen som skapar de 

negativa känslorna. Med andra ord, om individen aldrig överträder några moralgränser, enligt 

de egna definitionerna, kan effekten bli att sexmissbruket heller aldrig uppmärksammas. Detta 

resonemang återspeglas också i tolvstegsprogrammet, som menar att tillfrisknande inte går att 

nå om individen inte erkänt sitt missbruk (Anonyma Alkoholister, 2017a). 
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5.2.6 Sammanfattning 
Den kollektiva konstruktionen av sexmissbruket handlar, som nämnt, framförallt om 

gemenskapen som uppstår genom sexmissbruket som institution, men också det avvikande 

beteendet som ett delat objekt, mot vilket institutionens medlemmar riktar sitt medvetande. Det 

avvikande konstrueras som det ”sjuka” i sexmissbruket och utgör själva drivkraften till att 

tillfrisknandet uppstår och konstrueras som en motpol till detta. Här tycks också den viktigaste 

meningen av upplevelsen av sexmissbruket handla om den gemenskap det skapar. Närmare 

bestämt det positiva med det avvikande som sammanför dessa individer och gör att de kan dela 

sina erfarenheter och upplevelser med varandra genom tolvstegsprogrammet. 

 

 

5.3 Slutsats 
För att ta ett steg tillbaka och titta på helheten av analysen, i relation till uppsatssyftet, har några 

aspekter framkommit tydligare än andra. Nedan presenteras slutsatserna gällande 

konstruktionen av sexmissbruket och den mening upplevelsen av sexmissbruket får för 

individerna utifrån de individuella och de kollektiva perspektiv som diskuterats ovan. 

 

5.3.1 Konstruktionen av sexmissbruket 
Den individuella konstruktionen av sexmissbruket handlar främst om sexmissbruk som en 

påtvingande kraft, vilken gör individen hjälplös och maktlös inför sina egna handlingar. Den 

påtvingande kraften tycks vara något som drabbar individen på samma sätt som en förkylning, 

vilket därför gör det förståeligt att många anser att sexmissbruk är en sjukdom. Sexmissbruket 

gör med andra ord att individer förlorar sin autonomi och självkontroll, samt tvingar dem att 

utagera olika former av avvikande beteenden, vilket i sin tur orsakar skam, skuld, depression 

etcetera. Det avvikande handlar i sin tur om att individernas sexuella handlingar på olika sätt 

avviker från det som anses vara ett ”normalt” sexuellt beteende, där många upplever att de 

förlorar sin egen självrespekt som följd. Vad som i sin tur är ”normalt” framkommer aldrig, 

men däremot definieras det friska i relation till det sjuka. För individerna handlar tillfrisknande 

från sexmissbruket om en befrielse från den påtvingande kraften, vilket endast tycks kunna nås 

genom tolvstegsprogrammet och framförallt genom en inre kontakt med en högre makt i form 

av Gud. 
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Den kollektiva konstruktionen av sexmissbruket tycks i sin tur vara avhängig att det finns en 

uppdelning mellan nya och nyktra sexmissbrukare, eller mellan nya och mer erfarna. Analysen 

pekar på att det varken enbart är de nya eller erfarna sexmissbrukarna som reproducerar 

sexmissbrukets betydelse, utan att detta sker i diskussioner när de mer erfarna (ofta sponsorer) 

delar sin erfarenhet med de ”mindre kunniga”. Med andra ord tycks det krävas att det finns en 

roll, eller position, som står för okunskap och en som står för erfarenhet för att konstruktionen 

ska reproduceras. Denna process synliggörs ytterligare genom analysen av sexmissbruket som 

en institution, då detta visar hur erfarenheten kan reproduceras i relation till samhällets normer, 

genom de typifierade roller och handlingar som sexmissbruket som institution bidrar till. På 

detta sätt fångas och uppmärksammas även gemenskapen som sexmissbruket bidrar till, vilken 

i sin tur tycks vara en av de viktigaste kollektiva egenskaperna hos sexmissbruket. 

 

Tillfrisknandet, sett ur ett kollektivt eller gemenskapsperspektiv, handlar om en delad kamp – 

bort från det onda och mot det goda – genom tolvstegsprogrammet och andligheten. Att vara 

”sjuk” i sexmissbruket konstrueras som ensamt och isolerande, där lösningen är att bli 

rekryterad till sexmissbruket som institution genom interpellering (bli benämnd som 

sexmissbrukare av andra). På så sätt får individer tillgång till en gemenskap, vilken konstrueras 

som det enda sättet att få hjälp på och som är ytterst nödvändig för att tolvstegsprogrammet ens 

ska fungera. I och med att rekryteringen sker genom sexmissbrukets erfarna medlemmar, som 

ofta är sponsorer, indikerar detta att sponsorerna samtidigt är viktiga för reproduktionen och 

konstruktionen av såväl sexmissbruket som tillfrisknandet ur ett kollektivt perspektiv. Den 

kollektiva gemenskapen är även den främsta ”aktören” när det handlar om reproduktionen av 

vad som är friskt i förhållande till vad som är sjukt, vilket därmed också påverkar hur 

samhällsnormer om sexualitet och avvikelse reproduceras. Och, till sist, i och med att det 

avvikande på sätt och vis utgör sexmissbruket innebär det även att sexmissbruket som 

institution inte skulle finnas utan dessa gemensamma definitioner av vad som är avvikande.  

 

Slutligen, den kollektiva konstruktionen av sexmissbruket är därmed en förutsättning för att 

den individuella konstruktionen ska kunna ske. Datamaterialet visar hur den enskilde individens 

maktlöshet och bristande autonomi inför missbruket ger denne tillgång till den gemenskap som 

på sätt och vis reproducerar samma maktlöshet i och med den kollektiva konstruktionen av vad 

sexmissbruket innebär. Annorlunda uttryckt är det gemenskapen, det vill säga sexmissbruket 

som institution tillsammans med självhjälpsrörelsen, som sätter gränser för vad som räknas som 

det avvikande och även hur de enskilda individerna ska förhålla sig till detta. Individers egna 



 
 

40 

hjälplöshet kan med andra ord, enligt de mer erfarna deltagarna, endast botas genom att först 

erkänna sitt sexmissbruk och därefter få tillträde till gemenskapen.  

 

5.3.2 Meningsskapandet av sexmissbruket 
Den mening upplevelsen av sexmissbruket får för enskilda individer framstår egentligen inte 

som så annorlunda från hur sexmissbruket konstrueras. Ur ett individuellt perspektiv handlar 

det meningsfulla i upplevelsen bland annat om att det är uppmärksammandet av sexmissbruket 

som gör att individerna söker sig till forumet, där de hittar likasinnade och kan dela med sig av 

erfarenheter samt ta del av andras. Upplevelsen av sexmissbruket är också meningsfull på så 

sätt att det skapar så pass psykiska och fysiska problem för individerna att de tvingas söka hjälp, 

vilket samtidigt minskar risken för de ödesdigra konsekvenser sexmissbruket kan leda till 

(exempelvis självmord). Det blir även meningsfullt genom de negativa konsekvenser 

sexmissbruket bidrar till, framförallt de som avviker från individens goda samvete, där brustna 

relationer och separationer till följd av kontinuerlig otrohet lyfts fram som vanligt 

förekommande.  

 

Ur ett kollektivt perspektiv handlar den mening upplevelsen av sexmissbruket får kanske 

framförallt om gemenskapen och vägen ut ur isolering genom tolvstegsprogrammet. 

Gemenskapen blir på så sätt vägen till befrielse från det onda individer upplever, och de 

kontinuerliga mötena skapar samtidigt en meningsfull vardag som fylls av något annat än den 

ångest och självförakt som upplevs. Sexmissbruk som institution blir med andra ord 

meningsfullt på grund av gemenskapen, den gemensamma kampen emot tillfrisknandet och, 

kanske framförallt, som en plats bestående av liknande erfarenheter och kunskap där individen 

får känna tillhörighet.  

 

Sammanfattningsvis tycks det vara så att den mening upplevelsen av sexmissbruket får för 

enskilda individer är påverkad av, eller kanske en direkt effekt av, den kollektiva mening som 

produceras och reproduceras i forumet genom de upplevelser och erfarenheter som framträder 

där. Meningen i upplevelsen kan dock handla om mer än bara gemenskapen, nämligen även de 

negativa konsekvenser som de flesta sexmissbrukare tycks uppleva, exempelvis maktlöshet, 

förlust av meningsfulla (exempelvis monogama) relationer, självmordsbenägenhet etcetera. Att 

uppleva sexmissbruk, antingen som aktiv, nykter eller anhörig, får på så vis många olika 

mervärden. 
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6. DISKUSSION 
I detta kapitel ges en kort summering av analysen, diskussioner av analysen i relation till 

uppsatsens olika delar samt en kort diskussion av slutsatser och vidare forskning. 

 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur sexmissbruket konstrueras socialt i ett 

onlineforum för en självhjälpsgrupp ägnad fenomenet, samt vilken mening upplevelsen av 

sexmissbruket får för individerna i denna kontext. Resultatet av analysen visar att 

konstruktionen av sexmissbruket skiljer sig åt beroende på om det studeras ur ett individuellt 

eller kollektivt perspektiv. Ur ett individuellt perspektiv handlar konstruktionen av 

sexmissbruket framförallt om fenomenet som en sjukdom, eller en ond påtvingande kraft, och 

att det ultimata tillståndet är den befrielse från sjukdomen som endast nås genom kontakten 

med en egen högre makt. Ur ett kollektivt perspektiv handlar konstruktionen snarare om 

sexmissbruk som en institution, vilken förenar människor i den gemensamma kampen emot 

tillfrisknandet. Sexmissbruket som institution är också en plats där erfarenheter och kunskap 

samlas och där individer kan finna gemenskap och bryta den isolering och ensamhet som ett 

aktiv missbruk innebär. 

 

När det handlar om den mening upplevelsen av sexmissbruket får för enskilda individer är 

denna påverkad av, eller möjligtvis en direkt effekt av, den kollektiva mening som produceras 

och reproduceras i forumet genom de upplevelser och erfarenheter som framträder. Meningen 

i upplevelsen handlar framförallt om den gemenskap som självhjälpsgruppen och 

sexmissbruket bidrar till, men det kan också handla om mer än så. En viktig aspekt är nämligen 

de negativa konsekvenser som de flesta sexmissbrukare tycks uppleva, exempelvis maktlöshet, 

förlust av meningsfulla (exempelvis monogama) relationer eller självmordsbenägenhet. Att 

uppleva sexmissbruk, antingen som aktiv, nykter eller anhörig, får på så vis många olika 

mervärden. Och det kanske viktigaste mervärdet i detta sammanhang är den andlighet som 

tolvstegsprogrammet främjar. 

 

 

6.1 Diskussion 
I det här avsnittet följer diskussioner som berör relationen mellan analysen och uppsatsens olika 

delar, det vill säga tidigare forskning, teorier och metoden. Varje diskussion summerar kort det 

viktigaste från respektive kapitel och jämför sedan detta med analysen. 
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6.1.1 Relationen mellan analys och tidigare forskning 
I kapitlet om tidigare forskning lyftes bristande självkontroll, tvångsmässigt handlande, 

negativa konsekvenser och tillfrisknande som vanligt förekommande aspekter av sexmissbruk. 

Samtliga av dessa förekommer i analysen, både ur ett individuellt och ur ett kollektivt 

perspektiv, och konstrueras som grundläggande aspekter av att vara sexmissbrukare. Den 

tidigare forskningen visar även hur sexmissbruk kan förstås som ett högriskbeteende, en 

viljesjukdom samt som en neurologisk nedsättning. Resultatet av den här analysen visar att 

sexmissbruk även kan och bör förstås som en social konstruktion, vilket i sin tur innebär att 

individer som erkänner sig själva som sexmissbrukare inte nödvändigtvis skulle räknas som 

detta enligt en psykiatrisk eller medicinsk definition. På så vis kan det därför vara viktigt att 

inte enbart se sexmissbruk som en sjukdom eller ett beteendemissbruk, då det också finns 

sociala aspekter där sexmissbrukaren kan betraktas som en roll inom sexmissbruket som 

institution.  

 

Det finns därför skäl att studera individers subjektiva erfarenheter och upplevelser av 

sexmissbruk, det vill säga att inte bara studera fenomenet ur ett medicinskt eller psykiatriskt 

perspektiv utan även ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Resultatet i uppsatsen visar inte 

huruvida individers konstruktion av sexmissbruket påverkas av forskningsresultat eller 

forskningens definitioner av sexmissbruk, men det visar att konstruktionen sker i ett socialt 

samspel. Den här uppsatsen bidrar därmed till forskningen genom att visa hur sexmissbruk, och 

i förlängningen liknande fenomen, konstrueras socialt samt vilken betydelse det får ur ett större 

perspektiv. Uppsatsen visar även vilka upplevelser som kan tolkas vara meningsfulla för 

individer i relation till sexmissbruket, vilket också innebär att ny förståelse för sexmissbruk 

som social konstruktion har nåtts. Detta då det meningsfulla i deras upplevelser kan vara 

sviterna av ett större samhällsproblem, där individers syn på sex i relation till sexuella normer, 

både begränsar dem och skapar nya gemenskaper.  

 

6.1.2 Relationen mellan analys och teori 
Uppsatsens teoretiska ansats är delvis fenomenologiskt och delvis socialkonstruktionistiskt 

grundad. Detta då fenomenologin bidrar med förståelse för den mening upplevelsen av 

sexmissbruket får för individer medan socialkonstruktionismen bidrar med att förstå hur 

individer använder språket för att konstruera fenomenet socialt. För att undersöka uppsatsens 

syfte är de teoretiska begreppen indelade efter frågorna; delvis vilken mening upplevelsen av 

sexmissbruket får, och delvis hur sexmissbruket konstrueras utifrån den upplevelsen.  
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Teorierna har visat hur dessa aspekter kan förstås, framförallt ur ett kollektivt perspektiv, men 

även för att synliggöra samspelet mellan individ och kollektiv. Detta genom att synliggöra 

gemenskapen i självhjälpsgruppen och tolvstegsprogrammet, institutionaliseringen av 

sexmissbruket samt den kollektiva kampen emot tillfrisknandet. Detta innebär med andra ord 

att även om valet av teorierna från början var ämnat att studera det kollektiva perspektivet av 

sexmissbruket, kunde ändå en fördjupad förståelse för det individuella perspektivet också nås. 

 

Teorierna bidrar således med att besvara frågeställningarna, men under analysens gång 

upptäcktes delar i materialet som låg utanför teoriernas räckvidd. I ett av inläggen nämndes 

exempelvis ”Jaget” och dess relation till beroendepersonligheten, vilket hade varit intressanta 

aspekter att studera med hjälp av mer psykologiska eller socialpsykologiska teorier. På samma 

sätt är konstruktionen av tron på Gud som den absolut mäktigaste vägen till tillfrisknande en 

intressant aspekt, där teorier om kulturimperialism skulle kunnat vara till hjälp. Detta då 

tolvstegsprogrammet och de tillhörande självhjälpsrörelserna härstammar från USA (Anonyma 

Alkoholister, 2017b; Irvine, 1995), där andlighet och tro på Gud tycks ha ett större kulturellt 

utrymme än i Sverige. Med andra ord finns det många aspekter som är intressanta att analysera 

vidare.   

 

6.1.3 Relationen mellan analys och metod 
Valet att göra en kombination av fenomenologisk och hermeneutisk metod grundar sig i 

ambitionen att nå en egen djupare förståelse för kvalitativ forskning genom en mer filosofisk 

ansats. Denna form av ansats har inte heller varit lika vanligt förekommande i den tidigare 

forskningen som diskursanalyser eller kvantitativa metoder har varit, vilket också innebär att 

uppsatsen bidrar till att fylla en metodologisk kunskapslucka.  Framförallt grundar sig valet av 

metod i att nå en bredd i analysen genom att studera materialet utifrån två analytiska perspektiv, 

där fenomenologin bidrar till att synliggöra enskilda individers upplevelse och erfarenheter av 

sexmissbruk. Den hermeneutiska ansatsen bidrar samtidigt till att fånga den kollektiva 

erfarenheten och upplevelsen av sexmissbruket samt att jämföra hur dessa två tolkningar ser ut 

i relation till varandra. Kombinationen av dessa två i uppsatsen har tydliggjort skillnaderna 

mellan det individuella och kollektiva i relation till konstruktionen av sexmissbruket. 

 

De begränsningar som metoden, det vill säga den kvalitativa textanalysen, medfört är att det – 

precis som med all text – aldrig går att bekräfta den uttolkade meningen. Det går med andra ord 
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inte att veta vad personerna egentligen menade, hur de själva såg på sitt eller andras 

sexmissbruk eller hur deras sociala situation påverkat dem. Det som orsakat störst svårigheter 

i detta är de längre forumtrådarna med många detaljer och mycket känslor, då det skulle ha 

betytt mycket att få veta om, och i så fall hur, de oidentifierade sexmissbrukarnas situation 

förändrades efter att de kommit i kontakt med forumet. På samma sätt hade det också varit 

intressant att undersöka vad som händer när en oidentifierad sexmissbrukare övergår till att bli 

identifierad, men inte heller det kan göras genom den valda metoden – åtminstone inte baserat 

på urvalet i det empiriska underlaget. 

 

 

6.2 Implikationer för forskning och praktik 
De slutsatser som kan dras av den här studien handlar om att sexmissbruk kan förstås som 

socialt konstruerade samt att konstruktionen framförallt sker kollektivt och reproduceras i ett 

institutionaliserat sammanhang som i sig utgörs av sexmissbruket. Självhjälpsgrupperna bidrar 

med en gemenskap, där det enda sättet att nå tillfrisknande är genom att bli en del av den 

gemenskapen och genom en kontakt med en högre makt. För att bli en del av gemenskapen 

behöver individen konstruera, eller definiera, sig själv som sexmissbrukare enligt de normer 

som redan finns i gemenskapen, och på så sätt reproduceras sexmissbruket som institution om 

och om igen. Det framgår inte hur definitionen av sexmissbruket från början uppstått, men det 

tycks vara så att det har två sidor; dels det sociala och dels det medicinska. 

 

I relation till vidare forskning är det fullt möjligt att studera andra former av beteendemissbruk, 

eller annan beroendeproblematik, som sociala konstruktioner. Detta kan exempelvis göras 

genom att undersöka hur individer konstruerar sig själva som sjuka i relation till en kollektiv 

gemenskap eller rådande normer om olika former av missbruk. Då forskning ofta utgår från ett 

objekt perspektiv är det därför lämpligt att lägga större fokus på hur de som drabbas av dessa 

svårdefinierade ”sjukdomar” konstruerar dem, delvis tillsammans med sina likasinnade och 

delvis i relation till anhöriga eller övriga samhället. Dessa skulle exempelvis kunna röra sig om 

hur den sociala konstruktionen kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ser ut, 

exempelvis ADHD som ibland benämns som en ”superkraft” (se Dikalow, 2017; Färsjö, 2015; 

Yoldas, 2017). Det handlar om att förstå hur objektet för deras upplevelse, samt upplevelsen 

som sådan, kan förstås och på så sätt lyfta bort dem från hjälplösheten och stigmatiseringen för 

att i stället fokusera på individen bakom diagnosen. 
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Bilaga 1. 
 
Vilken typ av aktör? 
Vad upplever aktören? 
Hur ser upplevelsen ut? 
 
 

1. Aktör 
1.1 Oidentifierat beroende 
1.2 Identifierat beroende 
1.3 Anhörig/medberoende 

 
2. Erfarenhet 

2.1 Gemenskap 
2.1.1 Inte ensam 
2.1.2 Bekräftande 

2.2 Påverkan 
2.2.1 Stöttande, rådande, trösta 
2.2.2 Hjälpa någon annan 

2.3 Tillstånd 
2.3.1 Nykter 
2.3.2 Onykter 

 
3. Form av fenomen 

3.1 Sexmissbruk/beroende 
3.2 Kärleksmissbruk/beroende 
3.3 Porrmissbruk/beroende 
3.4 Blandmissbruk/beroende 
3.5 Tillfrisknande 

 
4. Känslomässiga upplevelser 

4.1 Förtvivlan, hopplöshet 
4.2 Misslyckande 
4.3 Osäkerhet, rädsla 
4.4 Desperation 
4.5 Svaghet, förminskad 
4.6 Maktlöshet 
4.7 Självmordsönskan 
4.8 Besatthet, kontrollera 
4.9 Irritation, ilska 
4.10 Tomhet 
4.11 Svartsjuka 

 
5. Definition av fenomen 

5.1 Externt/objektivt 
5.1.1 Kronisk, progressiv sjukdom 
5.1.2 Farligt, dödligt 
5.1.3 Destruktivt beteende 
5.1.4 ”Allergi” 
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5.2 Internt/subjektivt 
5.2.1 Styrande, manipulerande 
5.2.2 Maktlöshet inför 
5.2.3 Mental besatthet 
5.2.4 ”Andlig brist” 
5.2.5 Gränslöshet 

 
6. Egenskaper hos fenomen 

6.1 Negativa konsekvenser 
6.1.1 Otrohet 
6.1.2 Skam, skuld 
6.1.3 Kontrollförlust 
6.1.4 Tvångsmässighet 
6.1.5 Ångest, depression 
6.1.6 Trauma 
6.1.7 Separation 
6.1.8 Förlorad självrespekt, självsvek 

6.2 Vanliga orsaker 
6.2.1 Bekräftelsebehov 
6.2.2 Trygghetsbehov 
6.2.3 Barndomstrauma 
6.2.4 Osäkerhet 
6.2.5 Söker kickar 
6.2.6 Förnekelse 

6.3 Triggers 
6.4 Eskalerande beteende 
 

7. Tillfrisknande 
7.1 Anledningar att 

7.1.1 Destruktiva mönster 
7.1.2 Tillit, trygghet 
7.1.3 Återfall 

7.2 Tillvägagångssätt 
7.2.1 Terapi 
7.2.2 12-stegsprogrammet 
7.2.3 Avhållsamhet 

7.3 Egenskaper 
7.3.1 Befrielse 
7.3.2 Gud, högre makt 
7.3.3 Acceptans, ärlighet 
7.3.4 Subjektiv definition 

 
 


