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The purpose of this study was to understand how clinical therapists of sexual addiction in 
Sweden construct sexual addiction as a problem. The data in this study was obtained from eight 
interviews with people who works as clinical therapists. The data then got analysed through 
perspective analysis. The findings in this study shows that the therapists find difficulties in 
defining sexual addiction and most of time the individual with sexual addiction define their 
own problem. Individuals with sexual addiction have a heterogenous perspective on the 
problem and the therapists also share this heterogenous perspective. A common theme in the 
stories from the therapists was that sexual addiction has many consequences. Two of the more 
prevalent consequences was the shame surrounding sexual addiction and the double life you 
must live as a person with sexual addiction because of this shame.  
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Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Peter Hultgren som stöttat oss igenom hela 

skrivprocessen. Vi vill även tacka våra intervjupersoner som ställde upp. Utan er hade detta 

forskningsarbete inte varit möjligt. Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete och 

många skratt.  

   

Tack! 
 
Johann Hökson & Marcus Olivi  
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1. Inledning  
 
Under året 2006 uppmärksammades ett särskilt fall i Länsrätten i Göteborg. I en artikel från 

Svenska Dagbladet 26 juni 2006 går det att läsa om en situation där en man sökte hjälp för sitt 

sexmissbruk och blev nekad ekonomisk kompensation av kommunen. Göteborgs kommun 

menade att ansvaret inte låg hos dem, något som Länsrätten inte höll med om. Mannen fick rätt 

till hjälp med motiveringen att sexmissbruk kan likställas andra konsumtionsproblematiska 

beteenden såsom spelmissbruk (SvD, 2006). Idag arbetar Göteborg kommun med denna 

problematik och de menar att det sker en expandering av kommunala verksamheter kring 

behandling av sexmissbruk runt om i landet.1 

 

1.1 Problemformulering 
Under 2006 likställde länsrätten i Göteborgs kommun sexmissbruk med andra beteendemässiga 

beroenden såsom spelmissbruk. Sju år senare släpptes den femte och senaste upplagan av 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V) som ges ut av American 

Psychiatric Association (APA). Denna medicinska manual används i Sverige som ett kliniskt 

diagnosticeringsverktyg inom psykiatrin (socialstyrelsen u.å). Manualen beskriver 

standarddiagnoser för psykiatriska sjukdomstillstånd och störningar. I denna femte upplaga har 

man valt att inte inkludera sexmissbruk och andra störningar som kan kategoriseras som 

”beteendemässiga beroenden”. Undantaget är spelberoende som i den femte upplagan 

inkluderades och gavs en egen diagnostiseringsmetod. De motiverar denna uteslutning av 

beteendemässiga beroenden, som inkluderar exempelvis shoppingberoende, träningsberoende 

och sexmissbruk, med att hänvisa till en bristande mängd refereegranskad forskning inom 

området. Bristen på forskning gör att det idag inte är möjligt att fastställa de diagnostiska 

kriterierna och kursbeskrivningarna som behövs för att identifiera dessa sexuella beteenden som 

störningar (APA, 2013).  

 

Stephen. B Levine (2010) menar att sexmissbruk är ett förvirrande ämne där professionella inte 

kan komma överens om sexmissbruk ska delas in i en egen kategori av beteendestörning eller 

som ett underliggande problem till något annat större problem. Levine (2010) menar att 

sexmissbruk är beteendemässigt komplext eftersom det innefattar ett brett spektrum av 

problematiska beteenden såsom; icke-kontrollerbart sex, nymfomani, sexuellt tvång/besatthet 

                                                 
1 Information kring expandering av hjälp för sexmissbruk hämtat från telefonsamtal med Göteborgs kommun 
11-10-2017. 
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och kärleksberoende m.m. och är inte en diagnos i sig. Levine (2010) menar att sex blir 

problematiskt när det är destruktivt gentemot någon, antingen personen själv ifråga, familjen, 

partnern, arbetsgivaren eller mot samhället (Levine, 2010). Samtidigt som det finns en 

otydlighet i hur sexmissbruk skall klassificeras och definieras är det professionella som har 

makten att definiera problemet (Williams, 2017). Det är viktigt för yrkesverksamma inom 

socialt arbete att vara försiktiga med termer och definitioner eftersom yrkesverksamma har 

makten att påverka individerna som söker hjälp och deras syn på problemet (Williams, 2017). 

Att undersöka hur ett problem definieras och konstrueras menar Thomassen (2011) är en 

socialkonstruktivistisk tradition. Inom socialkonstruktivismen är grundläggande värden, 

principer och tankesätt avgörande när något definieras som ett problem (Thomassen, 2011).   

 

Det är möjligt, utifrån det de olika synsätten beskrivna ovan, att se en kunskapslucka och olika 

åsikter gällande problematiken kring sexmissbruk eller problematisk sexuell konsumtion. 

American Psychiatric Association som har ett medicinskt och positivistiskt perspektiv menar 

år 2013 att det inte finns tillräckligt med forskning för att definiera fenomenet som en störning. 

Länsrätten i Göteborg positionerar sig istället närmare beteendeaspekten av problemet och 

menar år 2006 att det kan likställas andra beteendemässiga beroenden som spelmissbruk. Idag 

expanderas de kommunala behandlingsverksamheterna gällande sexmissbruk runt om i landet2 

och det är professionella som har makten att påverka hur hjälpsökande individer ser på sin 

problematik (Williams, 2017). Samtidigt är de professionella inte överens om hur sexmissbruk 

ska definieras (Levine, 2010). Det är således viktigt att undersöka hur behandlare av 

sexmissbruk konstruerar sexmissbruk som problem eftersom konstruktionen påverkar den 

hjälpsökande individens syn på sin egen problematik. Med behandlare syftar vi på personer 

som arbetar med terapeutisk behandling av sexmissbruk. 

 

1.2 Syfte & Frågeställning 
 
Syftet med denna studie är att med hjälp av perspektivanalys3 förstå hur behandlare av 

sexmissbruk konstruerar fenomenet sexmissbruk som problem. 

 

 

                                                 
2  Information kring expandering av hjälp för sexmissbruk hämtat från telefonsamtal med Göteborg kommun 
11-10-2017. 
3 Perspektivanalys är en metod och en teori som kan användas för att studera ett socialt problem. Förklaras 
mer utförligt i kapitel 3.1. 
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Frågeställningar: 
 

- Hur definierar behandlare sexmissbruk?  
- Hur beskriver behandlare sexmissbrukets orsaker? 
- Hur resonerar behandlare kring sexmissbrukets lösningar? 
- Hur ser behandlare på sexmissbrukets konsekvenser och omfattning?  

 
2. Tidigare forskning & begrepp 
I detta kapitel kommer tidigare forskning att presenteras utifrån rubrikerna Definitionen av 

sexmissbruk, Sexmissbrukets konsekvenser samt Medicin eller Samhällsvetenskap? Två olika 

perspektiv gällande sexmissbruk.  Den första delen har som mål att ge läsaren en grundläggande 

förståelse om vad sexmissbruk anses vara och definitionsproblematiken som hör till. Den andra 

delen går mer specifikt in på sexmissbrukets konsekvenser på olika nivåer. Den tredje delen 

presenterar två olika läger i forskningsvärlden, det medicinska och samhällsvetenskapliga 

perspektivet. Båda disciplinerna vill lyfta upp sina åsikter angående sexmissbruk och några av 

dem presenteras nedan. Forskningen som presenteras är relevant för denna studies syfte 

eftersom det finns en brist på samstämmighet inom forskningen gällande hur definitionen av 

sexmissbruk skall lyda, vilket gör det extra intressant att se hur yrkesverksamma konstruerar 

sexmissbruk som problem.  

 

2.1 Definitionen av sexmissbruk  
Meg Kaplan och Richard Krueger (2010) skriver i en forskningsartikel om hur hypersexualitet 

länge har beskrivits som en överdriven sexuell aptit hos män och kvinnor. Olika termer har 

använts för att beskriva sådant beteende inom forskningen. Vanligt använda termer är 

hypersexuell störning, hypersexualitet, tvångsmässigt sexuellt beteende, sexmissbruk, impulsivt 

tvångsmässigt beteende eller ”utom-kontroll” sexuellt beteende (Kaplan & Krueger, 2010). 

Vidare menar Kaplan och Krueger (2010) att bristen på definition och diagnostiska verktyg gör 

det svårt att specificera vilka olika variationer av hypersexualitet som finns men att det är 

möjligt att dela in det i olika kategorier. Inom hypersexualitet ingår missbruk av följande: 

pornografi, onani, sexuella beteenden med samtyckande vuxna, telefonsex, cybersex och 

strippklubbar (Kaplan & Krueger, 2010). Vid tidpunkten av denna studie, ligger ett förslag uppe 

av arbetsgruppen för Sexual and Gender disorders inom DSM-V att hypersexuell störning skall 

inkluderas som en egen kategori med unika diagnostiseringskriterier. Dessa kriterier är att under 

en period på minst sex månader skall återkommande och starka sexuella fantasier, sexuella 

begär eller sexuella beteenden vara i förbindelse med tre eller fler av fem kriterier. Dessa liknar 
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kriterierna som används vid diagnostisering av substansmissbruk. Grunden för dessa kriterier 

är att sexmissbruket påverkar det vardagliga livet och att den sexmissbrukande individen 

prioriterar sitt missbruk över allt annat. Individen kan inte sluta med sitt missbruk trots viljan 

att göra detta, vilket kan leda till att individen riskerar att skada sig själv och andra fysiskt och 

emotionellt (Kaplan & Krueger 2010).  

 

Hypersexualitetens bakomliggande orsaker är okända. Kaplan och Kreuger (2010) hänvisar till 

Bancroft (2009) som menar att litteraturen kring sexmissbruk och tvångsmässigt sexuellt 

beteende har sitt huvudsakliga fokus på svårigheten med att definiera problemet, särskilt i 

avseende till DSM-IV (Bancroft i Kaplan & Krueger 2010).  

 

Kaplan och Krueger (2010) ställer sig frågande till om det ens är möjligt att skapa en definition 

som kan användas och samtidigt undvika risken för att utnyttjas, med tanke på samhällets tabun 

när det kommer till sexuella uttryck. Avslutningsvis nämner författarna att de förväntar sig att 

de dåvarande forskningsframstegen inom den biologiska psykiatrin förväntas ge en djupare 

förståelse för problemets orsaker, vilket kan underlätta definitionen av sexmissbruk (Kaplan & 

Krueger, 2010). En annan forskare som pratat om hypersexualitetens definition är D J Williams 

(2017) som i sitt forskningsarbete menar att yrkesverksamma inom socialt arbete är 

förpliktigade att stärka klienter till att lösa olika typer av problematiska beteenden, även 

inkluderat sexuell problematik, vilket slutligen skall leda till ökad hälso-och livskvalitet. 

Williams menar att yrkesverksamma har en auktoritet över sin klient och kan ha en signifikant 

och direkt påverkan på hur klienten uppfattar sina egna samt andras beteenden och känslor. En 

del av denna auktoritet är makten att bestämma vilket begrepp som skall tillskrivas problemet 

(Williams, 2017). 

 

Vi vet nu i efterhand att American Psychiatric Association valde att inte inkludera hypersexuell 

störning i DSM-V med motiveringen att det saknas tillräckligt med refereegranskad forskning 

inom området (APA, 2013). Beskrivningen ovan ger dock en förståelse för den typ av 

problematik hypersexuell störning anses innebära.  

 

2.2 Sexmissbrukets konsekvenser  
Även om det inte finns en diagnos för sexmissbruk samt att forskningsvärlden inte är eniga 

om hur man ska definiera problemet får problematiska sexuella beteenden konsekvenser. 
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Nedan presenteras kort några potentiella konsekvenser av sexmissbruk och hur de yttrar sig 

på olika nivåer.  

 

Konsekvenser av pornografimissbruk 

En hög konsumtion av pornografi kan ge konsekvenser på individnivå. Gabriel Cavaglion 

(2009) menar att en hög konsumtion av internetpornografi kan få negativa konsekvenser på 

flera plan. Ju mer en individ konsumerar internetpornografi desto större är risken att det skadar 

individens relationer och sociala liv. Detta eftersom individen, med tiden, drar sig undan för att 

kunna fortsätta konsumera. Det kan även få konsekvenser i form utav ensamhet, skam, ångest, 

impotens och kraftlöshet. Bland många av individerna som har ett problematiskt förhållande 

till internetpornografi finns även risken att utveckla tolerans och abstinensproblem (Cavaglion, 

2009). 

 

Anhöriga till sexmissbrukare 

Sexuella beteenden som anses problematiska påverkar inte enbart individen utan personer i 

dennes omgivning också. I en studie av Barbara A. Steffens & Robyn L. Rennie (2007) 

undersökte man hur en man med sexmissbruk påverkar sin fru och relation. Sexmissbrukare 

håller ofta sitt beteende hemligt i tron om att det inte påverkar familjen eller partnern. När denna 

hemlighet blir avslöjad upplever ofta de anhöriga känslor och reaktioner som kan beskrivas som 

ett relationellt trauma. Traumat som upplevs är beroende på hur sexmissbruket upptäcktes, hur 

ovetande den anhörige var, svekets natur och om det upplevda sveket fortsätter eller inte. 

Traumat innehåller även starka känslor såsom bortstötning, övergivenhet, skam, svartsjuka, 

ilska och låg självkänsla (Steffens & Rennie, 2007). Vidare menar Steffens och Rennie (2007) 

att en majoritet av fruarna i studien uppfyllde samtliga kriterier förutom ett för att klassas med 

post-traumatisk stress syndrom (PTSD). Den huvudsakliga faktorn i hur pass starkt traumat 

yttrar sig är hur lång tid de båda parterna har ingått i ett förhållande (Steffens & Roonie, 2007).  

 

Ekonomisk konsekvens för samhället 

Anhörigtraumat som beskrivs ovan kan i värsta fall leda till att relationer bryts och familjer 

splittras. Rory C. Reid (2013) menar att sexmissbruk kan få ekonomiska konsekvenser på 

samhällsnivå. När ett förhållande utmanas av ett uppdagat sexmissbruk hos en familjemedlem 

finns risk att familjen splittras. Skilsmässor eller uppbrutna förhållanden där barn är inblandade 

leder till ökade samhällskostnader. Barn som kommer från splittrade familjer riskerar att under 

sin uppväxt ha ett större hjälpbehov gällande sin mentala hälsa i jämförelse med barn från 
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hälsosamma familjesituationer. Barn från uppbrutna familjer behöver mer resurser för att klara 

sig genom sin skolgång och barnet riskerar att få ett mer problematiskt förhållande till sitt 

sociala liv (Reid, 2013).  

 

2.3 Medicin eller samhällsvetenskap? Två olika perspektiv gällande 
sexmissbruk 
 
Kaplan och Kreuger (2010) förväntade sig att framstegen inom den biologiska psykiatrin skulle 

ge en klarare bild av hypersexualitet som problem och tre år senare publicerades en 

neuropsykologisk studie genomförd av Vaughn R. Steele, Cameron Staley, Timothy Fong & 

Nicole Prause (2013). Med studien ville man undersöka hur konsumtion av pornografi påverkar 

hjärnan. I studien ingick testpersoner med självdiagnostiserad hypersexuell problematik och 

med hjälp av elektrofysiologiska data som inhämtats genom en så kallad neuroscan gick det att 

se vilka delar av hjärnan som reagerade och hur. Resultaten visar att det inte är hypersexualitet 

som har ett samband med neuropsykologiska reaktioner i hjärnan gällande 

pornografikonsumtion. Istället är det sexuella begäret den avgörande faktorn. 

Sammanfattningsvis menar författarna att man kan förstå hypersexualitet som ett resultat av 

högt sexuellt begär och inte en störning eller ett missbruk (Steele et.al, 2013). Avslutningsvis 

berättar författarna att studien är, till deras vetskap, den första inom neuropsykologin att 

undersöka hypersexualitet. Därför efterfrågar dem mer forskning inom området. Den här 

studien har blivit kritiserad av Donald L. Hilton, en professor i neurokirurgi vid University of 

Texas Medical School. Hilton (2014) menar att studien har ett flertal brister, såsom avsaknad 

av en adekvat kontrollgrupp och en alldeles för hög heterogenitet i urvalet av testpersoner. Men 

den största bristen är förståelsen och användningen av begreppet ”begär”. Till skillnad från 

Steel et.al (2013) menar Hilton (2014) att neurovetenskapen nu är överens om att högt begär, 

när det resulterar i ett tvångsmässigt, ofrivilligt och destruktivt beteende, är ett missbruk.  

Valeria Voon et.al (2014) gjorde en liknande neurovetenskaplig studie som Steele 

et.al (2013) men kom fram till ett annat resultat. Det framgår i studien att man kan se att de som 

var beroende av pornografi visade liknande hjärnaktivitet som alkoholist- och drogmissbrukare. 

Neuroscanning avslöjade att belöningscentrumen i hjärnan reagerade liknande när pornografi 

visades som när en alkoholist såg en reklam om alkohol eller såg en vän dricka alkohol. Phillips, 

Hajela och Hilton JR (2015) har samma syn som Voon (2014) gällande hypersexualitet som 

missbruk och menar att forskare har identifierat liknande mekanismer i hjärnan både för de som 

intar substanser och för de som har problematik med beteendeberoenden.  
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Kihlström (2007) har granskat hur sexmissbruk framställts inom forskning och han ställer sig 

kritisk till forskningsdebatten rörande frågan om sexmissbruk verkligen är ett missbruk. 

Kihlström (2007) menar att sexmissbruk finns om man ser till konsekvenserna. Den som tycker 

sig ha en stark sexdrift kommer att försöka lära sig att leva med den på samma sätt som individer 

lär sig leva med ett handikapp (Kihlströms, 2007). Kritik riktas även mot det medicinska 

forskningsfältets många försök att skapa diagnostiska kriterier som skall kunna appliceras på 

sexmissbruk. Problemet kan finnas oavsett om dessa kriterier är uppfyllda. Det är individen 

utifrån sin erfarenhet och omgivning som konstruerar sitt problem. Problemet blir verkligt om 

individen tror att problemet är verkligt oavsett om det klassificeras som ett missbruk eller inte 

(Kihlström, 2007). Kilhströms resonemang tar inspiration från Thomasteoremet, som är en 

sociologisk tes myntad av William Isaac Thomas. Kontentan av tesen är att om människor 

definierar situationer som verkliga blir de också verkliga i sina konsekvenser (Thomas, 1928). 

 

Williams (2017) menar i en forskningsartikel att för mycket fokus läggs på att försöka definiera 

problemet och likt Khilström (2007) menar han att problemet finns där oavsett hur det 

definieras. Han avslutar med en kritisk syn på begrepps-och klassificeringsförvirringen:  

 

Competent social workers do not need to use the term addiction in order to help their 
clients resolve a range of potential problems associated with sexuality. Simply 
referring to ‘‘problematic sexual behavior’’ will do, at least for now (Williams, 2017, 
s. 621). 

 
 
Idag är det tillräckligt att kalla det problematiskt sexuellt beteende. Yrkesverksamma inom 

socialt arbete kan ändå hjälpa klienter med ett flertal olika problem associerade med sexualitet 

(Williams, 2017).  

 

2.4 Val av begrepp 
Vi författare har i denna studie valt att använda oss av begreppet sexmissbruk. Vi avfärdade 

begreppen hypersexuell störning och problematiskt sexuellt beteende. Vi anser att hypersexuell 

störning har en för stor medicinsk och positivistisk framtoning, medan problematiskt sexuellt 

beteende är alldeles för generellt.  Det betyder inte att vi accepterar konstruktionen av allt 

begreppet sexmissbruk innebär. Bristen på diagnos gör att det inte finns något enskilt begrepp 

som kan anses vara korrekt. Vi valde begreppet sexmissbruk eftersom det är det mer vardagliga 
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och talspråkliga begreppet, vilket vi anser underlättar kommuniceringen av innehållet i denna 

studie.  När det kommer till tidigare forskning och resultatkapitlet använder vi samma begrepp 

som författarna eller intervjupersonerna.  

 

3. Teori & teoretiskt begrepp 
I detta kapitel presenteras de teoretiska ramarna för detta arbete. Det första delkapitlet 

perspektivanalys (Jönson, 2010) är en teori som vi använt för att bena upp fenomenet 

sexmissbruk. Under arbetets gång med perspektivanalysen identifierade vi mönster i vårt 

material och vi kom fram till att skam uppkom kontinuerligt därav presenteras även 

emotionssociologins skambegrepp i det andra delkapitlet. Vidare identifierade vi att personer 

med sexmissbruk ofta hade ett dubbelliv och det ledde till att vi vill presentera Jaget och 

maskerna som är Goffmans (1959) kända dramaturgiska perspektiv och teori. Dessa teorier 

bildar de analytiska verktygen som möjliggör en insyn i hur behandlare konstruerar 

sexmissbruk som problem.  

 
3.1 Perspektivanalys 
Den teori och analysmetod som vi använder övergripande för att undersöka vår insamlade data 

benämns perspektivanalys, något som Jönson (2010) förespråkar vid studier av sociala problem. 

Det som sedan studeras kallas för problemperspektiv som avses förklara problemets orsaker, 

lösningar, omfattning och illustrationer. Vidare menar Jönson att genom problemperspektivet 

är det möjligt att tolka hur ett problem konstrueras avseende karaktär och orsaker, samt hur, 

varför och vem som ska åtgärda problemet. Perspektivanalys kan användas både som metod 

där man formulerar intervjufrågor eller som teori för att analysera data (Jönson, 2010).  

 

Jönson har utvecklat ett analysschema som gör det möjligt att besvara forskningsfrågor och 

sedan analysera problemperspektivets olika betydelser för att få en bättre förståelse för hur 

grupper konstruerar problem. Analysschemat är uppdelat i olika komponenter som består av 

olika frågor som kan ställas till det material man studerar och ska bidra till att upptäcka hur en 

social rörelse konstruerat ett problem. Komponenterna som används i Jönsons analysschema 

består av; karaktär, orsaker, konsekvenser och omfattning, historia och utveckling, lösningar, 

aktörer och illustrationer (Jönson, 2010). Vi kommer att använda oss av komponenterna 

karaktär, orsaker, lösningar samt konsekvenser och omfattning i vår studie för att besvara våra 

frågeställningar och få en bättre förståelse för hur behandlare konstruerar sexmissbruk som ett 
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problem. Nedan kommer de komponenter som vi kommer att använda presenteras och förklaras 

i anknytning till vår studie. 

Komponenten karaktär används för att förklara vad problemet egentligen handlar 

om och hur problemet beskrivs. Vidare kan problemets karaktär visa vart problemet är 

lokaliserat och avslöja hur det anses vara besläktat med andra problem (Jönson, 2010). I 

anknytning till vår studie vill vi undersöka hur behandlare definierar sexmissbruk.  

Komponenten orsaker används för att förklara vad problemets orsaker är och kan 

även avslöja om orsakerna befinner sig på mikro-, meso- eller makronivå och länkar mellan 

dessa, alltså om problemets orsaker befinner sig på individnivå eller på strukturell nivå. Frågan 

om problemets orsaker kan även besvara om det finns sammanhängande orsaker till problemet. 

Denna komponent kan även hjälpa till med att besvara frågan om ansvarsfördelning gällande 

problemet. Voluntarism och determinism är begrepp som Jönson använder där voluntarism 

betonar individens fria vilja och ansvar/skuld medan determinism betonar omgivningens 

påverkan, det vill säga ansvar på en strukturell nivå (Jönson, 2010). I anknytning till vår studie 

vill vi undersöka hur behandlare beskriver sexmissbrukets bakomliggande orsaker.  

Komponenten lösningar används för att förklara vad som måste göras, vad som 

ska uppnås, vilka som ska stå för åtgärderna och vilka som borde ha gjort något. När problem 

framstår som möjliga att lösa ökar också motivationen till att göra en förändring för en person 

som vill göra en förändring, däremot om problemet läggs på att experter ska lösa problemet 

minskar istället motivationen för den hjälpsökande individen (Jönson, 2010). I anknytning till 

vår studie vill vi undersöka hur behandlare resonerar kring interventioner för personer med 

sexmissbruk och vad som ska uppnås genom interventionerna samt vem som anses vara 

ansvarig för att lösa problemet.  

Komponenten konsekvenser och omfattning används för att förklara vem som 

drabbas, vad problemet bidrar till för konsekvenser, hur stort eller litet problemet är och om det 

är hanterbart. Vidare kan komponenten besvara om problemet är ett hot mot samhället eller 

gentemot individen (Jönson, 2010). I anknytning till vår studie vill vi undersöka hur behandlare 

ser på konsekvenserna av sexmissbruk och omfattningen på problemet.  

 

Perspektivanalysen har rötter inom den socialkonstruktivistiska forskningen och kan användas 

för att bena upp problem där man kan studera hur sociala rörelser i samhället konstruerar 

problem (Jönson, 2010). Socialkonstruktivismen är den vetenskapsteoretiska ansats denna 

studie har och den presenteras i nästa huvudkapitel som handlar om metod.  
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3.2 Jaget och maskerna 
Erving Goffmans kända bok The Presentation of Self in Everyday Life som gavs ut 1959 har 

översatts till svenska och gavs år 2014 ut under namnet Jaget och maskerna – en studie i 

vardagslivets dramatik. Goffman (1959) menar att människor agerar och reagerar mot varandra 

i helt vardagliga situationer och att människor utvecklar strategier medvetet eller omedvetet för 

att navigera den sociala vardagen. Vidare menar Goffman att livet kan liknas ett skådespel. 

Många av hans begrepp i denna teori grundar sig i denna liknelse. Inramningen av 

skådespeleriet kallas ”The Setting” och är sceneriet där möbler och dekorer finns. Det är här 

själva skådespeleriet utspelar sig och hur det utspelar sig är alltid platsbundet. Skådespelaren 

lämnar alltid rollen när denne lämnar den specifika platsen eller scenen, vilket gör att det finns 

en stor mängd olika scener. Rollen som skådespelaren spelar påverkas av om denne befinner 

sig i något som kallas den främre eller bakre regionen (Goffman, 1959).  

 

Nedan kommer delar av Goffmans teori att presenteras, delar som vi anser är relevanta för att 

analysera vår insamlade data. 

 

3.2.1 Den personliga fasaden  

Den personliga fasaden är en väsentlig del i interaktionen med andra människor, det är den som 

visar vem du vill vara. När en person intar en roll kommer denne per automatik upprätta en 

fasad som överensstämmer med rollen som förväntas spelas. Detta sker oberoende om 

individens önskan med inträdandet i rollen motiverades av att utföra uppgifter som ingår i den 

eller om det är en önskan att ha rollen som uppgifterna för med sig (Goffman 1959). 

Den personliga fasaden består av saker som påverkar den personliga framställningen. Det kan 

vara saker såsom kläder, symboler av status eller rang. Ansiktsuttryck, hållning, språk, ålder, 

kön, gester och utseende är även saker som signalerar vem du är och vill vara. Vissa av dessa 

saker går att ändra på för att framstå som det man vill och därmed inta en speciell roll. 

Exempelvis kan en person köpa nya kläder för att framstå i nytt ljus eller gå till en talpedagog 

för att förbättra sitt tal (Goffman 1959).  

 

Goffman (1959) menar att fasader inte skapas utan väljs och att detta leder till svårigheter. Det 

finns ett begränsat antal fasader och utbudet av dem är beroende på vilken social omgivning 

individen befinner sig i. Det finns färdiga fasader för vissa specifika roller och därför finns det 

enbart lika många fasader som sociala omgivningar. Fasaden som väljs kan vara ett försök till 
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att övertyga omgivningen om att den roll du har är genuin men det kan också vara ett försök till 

att övertyga sig själv att den faktiskt stämmer (Goffman, 1959). 

 

Individen eller skådespelaren kan också välja att ta av sig sin fasad som denna har i vad 

Goffman (1959) kallar den främre regionen när den kliver in i den så kallade bakre regionen. 

  

3.2.2 Den främre och den bakre regionen  

När skådespelaren går in i sin roll och tar på sig en fasad inom en viss specifik social omgivning 

befinner sig denne i den så kallade främre regionen. När skådespelaren sedan är i en omgivning 

där denne är själv och kan sluta med sitt skådespel, befinner sig denne i den bakre regionen 

(Goffman, 1959). Tidigare har Goffman (1959) illustrerat fasaden och livet i allmänhet som en 

teaterscen där skådespeleriet utspelar sig. När det kommer till den främre och den bakre 

regionen använder han sig av ett hus som illustration. Ett hus är indelat i flera rum, allmänna 

och privata rum, och de rum som har möjlighet att gästa fler personer än bara dig själv är där 

skådespelaren kommer presentera sig själv utifrån rollen som förväntas. Dessa rum kan vara 

offentliga miljöer såsom ett klassrum, en arbetsplats eller en bekants hem. I den främre regionen 

finns det specifika normer och en sådan norm är sexuell anständighet. Det förväntas av 

skådespelaren att denne skall följa vissa normer gällande sexualitet och inte avvika från den, 

även när skådespelaren inte talar direkt till publiken (Goffman, 1959).  

 

Den bakre regionen beskrivs som de platser där obehöriga inte är tillåtna. Det skulle exempelvis 

kunna vara sovrummet eller badrummet. Det är i dessa omgivningar individen eller 

skådespelaren kan ta av sig sin fasad för att återhämta sig och förbereda sig för nästa gång det 

är dags att träda ut i den främre regionen (Goffman, 1959). Det är även här individen kan 

samspela med vad Goffman (1959) kallar teamet. Individer som tillsammans upprätthåller sina 

fasader. 

 
3.2.3 Teamet 

Den fasad eller det skådespeleri som utspelas påverkas inte enbart av skådespelaren själv. 

Goffman (1959) menar att det sker ett samspel mellan skådespelaren och personerna i 

skådespelarens omgivning. Han ger ett exempel på när ett gift par befinner sig i en social 

situation med nya vänner och hur detta kan leda till att frun intar en roll som den lydiga och 

duktiga frun. Detta leder till att mannen kan inta rollen som den mer dominanta parten, och 

teamet arbetar nu tillsammans för att upprätthålla en bild som de tror förväntas av de nya 
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vännerna. Skulle det däremot vara vänner som paret känt en längre tid kan det vara så att frun 

inte alls lägger ner lika mycket ansträngning i att upprätthålla samma bild. Till skillnad från den 

personliga fasaden där skådespelaren är både aktör och observatör är teamet aktörer och 

individerna de försöker övertyga med sitt rollspel observatörer. Teamet försöker inte övertyga 

sig själva om sin roll i samma utsträckning som en individ gör med sin personliga fasad 

(Goffman, 1959).  

 

3.3 Skam 
 
Starrin (2013) menar att skam är en emotion och att emotioner har under de senaste tio till 

femton åren kommit att få en allt större betydelse i den sociologiska teoribildningen gällande 

relationer mellan individer och relationen mellan individ och samhälle. Det finns olika 

framställningar av begreppet skam, i detta delkapitel kommer en av dessa beröras. Denna 

framställning handlar om skamkänslans betydelse för det sociala samspelet mellan människor.  

Vi människor är oroliga över vilken bild som andra får av oss och det gör att vi hela tiden 

försöker visa vår bästa sida (Starrin, 2013).  

 Skamkänslan rymmer en dubbelhet, den är dels hälsosam och normal och har en 

funktion för oss människor men den kan också vara destruktiv och ge upphov till allvarliga 

problem. Det finns mycket som talar för att de flesta psykiska sjukdomar har symptom 

relaterade till undertryckt skam. Undertryckt skam är obearbetad därför att man skäms för att 

man skäms. Den undertryckta skammen kan medföra allvarliga konsekvenser såsom depression 

eller psykisk utmattning (Starrin, 2013). 

 
 
 

4. Metod 
I detta kapitel presenteras studiens vetenskapsteoretiska ansats och metodologiska 

tillvägagångsätt. Kapitlet är till för att ge dig som läsare en förståelse för hur detta 

forskningsarbete genomförts och vilka grundantaganden vi gör gällande hur ett fenomen 

konstrueras samt definieras. Vi för även en diskussion kring val av metod och hur tillförlitligt 

samt trovärdigt studiens resultat är.  

 
4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 
Vi har valt socialkonstruktivism som vetenskapsteoretisk ansats för vår studie. Thomassen 

(2014) menar att socialkonstruktivismen lägger fokus på den språkliga sociala interaktionen för 
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att uppnå kunskap. Kunskap uppstår i en kontext där språklig interaktion konstrueras mellan 

människor och bildar vår verklighetsuppfattning, alltså skapas kunskap i de sociala relationerna 

inom sociala gemenskaper (Thomassen, 2014). Thomassen menar vidare att grundläggande 

värden, principer och tankesätt är avgörande när något definieras som ett problem och det 

påverkar i sin tur bedömningen om åtgärder blir nödvändiga samt hur de i sådana fall ska 

utformas. Exempelvis kan problemdefinitionen till att ”något” anses vara så pass problematiskt 

att myndigheter måste ingripa. Sociala problem kan sägas vara konstruerade då de endast blir 

registrerade när praktiker formar dem samt de begrepp och teorier som samhällsgemenskapen 

använder för att beskriva problemet (Thomassen, 2014). 

 

Wenneberg (2010) menar att socialkonstruktivismen har en kritisk kraft, den tar inte det 

omedelbara för givet utan försöker avslöja bakomliggande faktorer till fenomenet. Den försöker 

säga sanningen om verkligheten där det omedelbara enbart ger ett falskt sken av verkligheten 

och socialkonstruktivismen letar efter det bakomliggande som inte att går se direkt (Wenneberg, 

2010). En utgångspunkt i socialkonstruktivismen är enligt Wenneberg (2010) att vår kunskap 

är socialt konstruerad med tanke på att vi får vår kunskap genom språket. Språket förutsätter att 

minst två personer samspelar. En annan utgångspunkt är att vår kunskap influeras av den 

tidsanda vi lever i och den blir härskande i samhället (Wenneberg, 2010). 

 

4.2 Kvalitativ metod  
Vi har valt att i vår studie använda oss av kvalitativ metod i form av semistrukturerade 

intervjuer. Alan Bryman (2011) menar att kvalitativa metoder riktar in sig på det som förmedlas 

genom ord, känslor och upplevelser. Den kvalitativa metoden blir ett tillvägagångsätt för att 

analysera dessa ord, känslor och upplevelser som data. Göran Ahrne och Peter Svensson (2015) 

skriver om kvalitativa metoder och menar att det är svårt att definiera vad kvalitativ metod är 

och att det är lättare att tala om kvalitativa data eller empiri. Ahrne och Svensson (2015) menar 

att den kvalitativa metoden har flera olika tillvägagångsätt för att samla in data. Dessa är 

intervjuer, observationer eller analys av text. Kvalitativa data mäts inte utan har istället sitt 

fokus på det som förmedlas och i vilken situation (Ahrne & Svensson, 2015).  I vår studie vill 

vi undersöka hur behandlare av sexmissbruk konstruerar sexmissbruk och Bryman (2011) 

menar att kvalitativ metod har konstruktivism som angreppssätt (Bryman, 2011). Vi anser att 

kvalitativ metod är en lämplig metod för oss eftersom den ger möjligheten att fånga in 
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behandlarens syn på problematiken och hur den konstrueras, särskilt då definitionen av 

sexmissbruk är otydlig och inte helt klarlagd. 

 

4.3 Datainsamlingsmetod 
Vi har i detta arbete valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Jody Miller och Barry Glassner (2016) menar att kvalitativa intervjuer 

ger en inblick i sociala världar. Den kvalitativa intervjun ger förståelse om vad som händer 

inom dessa världar, hur individer förstår sig själva, sina erfarenheter och sin plats inom dessa 

sociala världar. Bryman (2011) presenterar den semistrukturerade intervjun som är uppbyggd 

av öppna och stängda frågor. Mer utförligt förklarat har frågorna en tydlig struktur utifrån det 

syfte man vill besvara men ger även möjlighet till följdfrågor som inte är direkt knutna till 

intervjufrågorna. Således får intervjuaren möjlighet att fånga upp intressanta påståenden eller 

uttryck som inte efterfrågas explicit (Bryman, 2011). Vi valde semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod av anledningen att den gör det möjligt att ställa följdfrågor, vilket vi anser 

underlättar i undersökandet av hur sexmissbruk konstrueras. Det finns en möjlighet att det inte 

finns en konsensus kring hur det skall konstrueras och därför behövs möjligheten att ställa 

följdfrågor. Användningen av semistrukturerade intervjuer är en relevant datainsamlingsmetod 

då vi inte lyckats finna någon tidigare forskning gällande syn och perspektiv hos behandlare av 

sexmissbruk. Black et. al (1997) hävdar att tidigare forskning inom området sexmissbruk 

huvudsakligen har inriktats på att försöka definiera sexmissbruk. Kihlström (2007) är kritisk 

mot forskningens försök att definiera problemet som ett missbruk eller inte, problematiken finns 

där oavsett hur den definieras. Semistrukturerade intervjuer är en relevant datainsamlingsmetod 

för att samla in kunskap från aktörer inom behandlingsarbetet av sexmissbruk då deras 

perspektiv till stor del har förbisetts av forskningen.  

 

4.4 Urval  
Vi valde i denna studie att använda målinriktat urval som Bryman (2011) skriver om. 

Målinriktat urval används på ett strategiskt sätt och försöker att skapa en överensstämmelse 

mellan forskningsfrågor och urval. Forskaren gör sitt urval utifrån en önskan om att intervjua 

personer som är relevanta för att kunna besvara forskningsfrågorna (Bryman, 2011). 

 

Intervjupersonerna som har valts till vår studie består av behandlare av sexmissbruk. Vårt urval 

grundar sig i ett målinriktat urval som Bryman (2011) menar kan användas för att få svar på 
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sina forskningsfrågor genom att intervjua personer som är relevanta för att kunna svara på dem 

(Bryman, 2011). Med behandlare syftar vi på personer som arbetar med terapeutisk behandling 

av sexmissbruk och våra forskningsfrågor är utformade för att besvara syftet ” … att med hjälp 

av kvalitativa intervjuer förstå hur behandlare av sexmissbruk konstruerar fenomenet 

sexmissbruk som problem”. Vi begränsade oss alltså till terapeutisk behandling av sexmissbruk 

och kontaktade därmed behandlare som var mest lämpade att besvara våra forskningsfrågor. 

Det blev då tydligt att målinriktat urval var det mest adekvata alternativet. 

Vi kontaktade personer som arbetar med behandlande verksamhet av sexmissbruk 

via telefon och e-post. Intervjuerna utfördes på plats hos respektive behandlingsverksamhet. 

Målet var att genomföra åtta intervjuer, vilket uppnåddes.  

 

4.5 Metoddiskussion 
Radikala socialkonstruktivister hävdar att ingen kunskap om verkligheten som finns i den 

sociala världen kan tillförskaffas genom intervjuer, detta eftersom att en intervju är exklusivt 

en interaktion mellan den som håller i intervjun och den som blir intervjuad (Glassner & Millner 

2016). Författarna menar vidare att personerna som interagerar under intervjun båda 

konstruerar en berättande tolkning av den sociala världen. Problemet med att se dessa 

berättelser som absoluta sanningar är att berättelserna är kontextbundna och endast passar in i 

det sammanhanget som ryms för intervjun och kan inte representera mer än så (Glassner & 

Millner, 2016). Vi hade från början tänkt att använda oss av fokusgruppsintervjuer eftersom det 

skulle leda till djupare diskussioner där de professionella kunde diskutera mellan varandra vid 

invecklade frågor. Vi hade dock inte möjlighet att använda denna metod då antalet personer 

som jobbar med sexuell problematik i Sverige är för få och fokusgruppsintervjuer ska helst 

bestå av minst sex stycken intervjupersoner.  

 

Syftet med denna studie var aldrig att lyfta fram den absoluta sanningen kring sexmissbruk som 

problem utan syftet var att med hjälp av perspektivanalys förstå hur behandlare av sexmissbruk 

konstruerar fenomenet sexmissbruk som problem. Vi är medvetna om att intervjuerna som 

genomfördes påverkades genom interaktionen mellan oss författare och intervjupersonerna 

eftersom situationen blev kontextbunden vilket betyder att resultatet hade kunnat bli annorlunda 

i en annan kontext.   

 



 

20 
 

4.6 Reliabilitet och validitet 
Bryman (2011) menar att det finns två huvudkriterier som behöver uppnås om en studie skall 

anses vara av god kvalitet. Dessa två kriterier är reliabilitet och validitet. Reliabilitet avser att 

undersöka hur tillförlitlig en mätning är och om man i studien mätt det som avsågs mätas. 

Validiteten i en kvalitativ studie avser hur väl man lyckats mäta eller observera det som avsågs 

studeras (Bryman, 2011).  

Gällande reliabilitet menar Bryman (2011) att den går att dela i två. Det finns dels 

en extern reliabilitet som kan uppnås men också en intern reliabilitet. Den externa reliabiliteten 

ämnar undersöka om studien skulle få samma resultat om den genomfördes igen. Intern 

reliabilitet avser undersöka hur eniga forskarna var gällande tolkningen av resultatet (Bryman, 

2011).   

När det kommer till den externa reliabiliteten har vi tidigare diskuterat att 

resultatet i denna studien blir kontextbunden, både till plats och tid. Detta innebär att om studien 

skulle utföras igen med samma frågeställningar och med samma deltagare är det troligt att 

resultatet skulle se annorlunda ut. Enligt oss har den interna reliabiliteten uppnåtts. Vi har hela 

tiden varit noga under skrivprocessen att det är konstruktionen av problemet vi undersöker och 

att detta undersöks med hjälp av Jönsons (2010) perspektivanalys. 

Bryman (2011) skriver att det är möjligt att föra resonemang kring två typer av 

validitet när det kommer till granskning av studier, extern – och intern validitet. Extern validitet 

används för att undersöka om det är möjligt att generalisera studiens resultat till andra 

omgivningar eller situationer. Intern validitet avser att undersöka om forskarna har utvecklat 

teoretiska verktyg för att tydliggöra vad det är man vill undersöka, vilket leder till ökad kvalitet 

(Bryman, 2011).  

När det kommet till den externa validiteten anser vi att denna studies resultat är 

svår att generalisera i relation till andra situationer eller omgivningar. Detta eftersom syftet var 

att undersöka hur behandlare konstruerar sexmissbruk som problem, därför blir resultatet 

generaliserbart inom enbart denna grupp och situation. Urvalet är för litet för att säga något mer 

än de specifika behandlare vi valt att intervjua. Vi anser att vi uppnått den interna validiteten. 

Vi har tillsammans valt teoretiska verktyg och använt dessa för att tydliggöra vad det är vi vill 

undersöka. I synnerhet i relation till Jönsons (2010) perspektivanalys som ämnar att undersöka 

hur ett problem konstrueras, vilket även är en del av vårt syfte.  
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4.7 Tillvägagångsätt  
När vi till en början bestämde oss för vilken inriktning vi ville ha på detta forskningsarbete ville 

vi undersöka pornografimissbruk eller beroende som fenomen. Vi började med att leta tidigare 

forskning i form utav vetenskapliga artiklar i databaser såsom SwePub, Google Schoolar och 

Social Services Abstract. Det vi tidigt insåg var att pornografimissbruk eller beroende var del 

av en större och mer komplicerad problematik, det vill säga debatten och diskussionen om 

sexmissbruk som problem. Vi ändrade därmed inriktning och började i samma databaser söka 

efter termer såsom Sexual addiction, hypersexuality, sexmissbruk, sexual behaviour och 

compulsive sexual behaviour. När vi kände att vi fått en bra kunskapsbild över forskningsläget 

kring sexmissbruk började vi höra av oss till behandlare runt om i Sverige via telefon. 

När vi hade fått positiv respons från åtta stycken eventuella intervjupersoner 

skickade vi e-post med informationsbrevet (bilaga 2) som innehåller information om upplägg 

och intervjustruktur. Därefter skrev vi en intervjuguide (bilaga 1) som består av frågor som vi 

ansåg kunde besvara samtliga frågeställningar i detta forskningsarbete. Sedan bestämdes 

intervjuplats och tid för denna. Intervjuerna genomfördes på behandlarnas respektive 

arbetsplats och intervjuerna kom att spelas in med mobiltelefoner med applikationer som vi var 

säkra på inte sparade filerna i någon databas eller moln. Sedan flyttade vi filerna till en dator 

och raderade ljudfilerna från båda mobiltelefonerna. Det insamlade materialet transkriberades 

och började analyseras redan i denna fas med hjälp av Jönsons (2010) analysschema utifrån 

komponenterna problemets karaktär, orsaker, lösningar samt konsekvenser och omfattning, 

vilket gav oss möjlighet att identifiera flera teman och underrubriken inom varje komponent. 

 

4.8 Arbetsfördelning 
Vi har arbetat gemensamt genom hela skrivprocessen. Vi har tillsammans skrivit samtliga 

kapitel som finns med i innehållsförteckningen. Dessutom har vi sökt tidigare forskning på var 

sitt håll och skrivit gemensamt. Vidare var båda författarna närvarande vid samtliga intervjuer 

som genomfördes och vi turades om att utföra intervjumomentet. Detta betyder att vi författare 

har hållit i fyra intervjuer vardera och varit stöd för resterande fyra där vi även kompletterat 

frågor vid behov. Vi ser det som en fördel för skrivprocessen att vi arbetat gemensamt under 

arbetets gång, detta eftersom vi båda har våra olika styrkor och svagheter som vi har hjälpt 

varandra med.  
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4.9 Etiska överväganden  
 
Vetenskapsrådet (2012) hänvisar till fyra allmänna huvudkrav som bör följas när forskning 

bedrivs. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. I denna studie har vi följt samtliga huvudkrav. Nedan kommer vi att förklara 

varje huvudkrav mer utförligt och sedan sätta dem i relation till denna studie. 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera de berörda av 

forskningen om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. De som bedriver forskning bör 

informera undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och villkoren som gäller för 

deltagandet. Vidare skall de informeras om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att 

avbryta sin medverkan när som helst (Vetenskapsrådet, 2012). Vi har i denna studie följt 

informationskravet genom att skicka ett informationsbrev till deltagarna som beskriver studiens 

syfte, villkor för deltagande, att det är frivilligt att delta och att deltagarna när som helst kan 

avbryta sin medverkan. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i en undersökning har rätt att självständigt 

bestämma om, hur och på vilka villkor de ska delta. Forskaren behöver deltagarnas samtycke 

innan inhämtning av data sker. Det finns även tillfällen då samtycke krävs från en tredje part 

och det är oftast vid forskningsämnen som kan anses privata eller av etisk känslig karaktär 

(Vetenskapsrådet, 2012). Vi har i informationsbrevet informerat deltagarna i denna studie om 

samtyckekravet och även gjort detta i samband med intervjutillfällena. Vi ansåg att samtycke 

inte krävdes från tredje part, vilket skulle vara Etikkommittén Sydost, då vi enbart intervjuade 

behandlare och inte personer med sexuell problematik. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om samtliga deltagare i studien skall 

ges största möjliga konfidentialitet och uppgifterna som lämnas skall hanteras så att obehöriga 

inte kan ta del av dem. Forskaren bör underteckna en förbindelse med deltagarna i studien 

gällande tystnadsplikt. Vad som innefattas av tystnadsplikten kan variera från fall till fall men 

information som kan anses vara känslig eller skadlig för deltagaren samt anhöriga skall hållas 

konfidentiell. All information som kan härledas tillbaka till deltagarna skall beskrivas i studien 

på ett sådant sätt att personernas riktiga identiteter inte röjs (Vetenskapsrådet, 2012). 

Intervjuerna vi har genomfört har spelats in och inspelningen har hanterats på ett sådant vis att 

ingen obehörig kan ta del av materialet. Data som har insamlats och presenterats i denna studie 

har redogjorts på ett sådant sätt att den inte kan härledas tillbaka till intervjupersonens identitet. 

Det material som insamlats kommer vid studiens avslut och godkänt resultat att raderas. Vi har 
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även efter intervjuerna frågat intervjupersonen om något av det som personen har delgett kan 

anses vara av känslig eller skadlig natur. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter som samlas in om enskilda personer endast 

får användas för forskningsändamål, uppgifterna får inte användas för kommersiellt bruk eller 

andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2012). Vi har i denna studie enbart använt 

den insamlade data i forskningssyfte och vi informerade intervjupersonerna om detta i 

informationsbrevet samt vid intervjutillfällena. 

 

5. Resultat och analys 
I detta kapitel kommer studiens resultat och analys att presenteras. Resultatet kommer sedan att 

genomgå en slags meta-analys där innehållet presenteras och analyseras utifrån Jönsons (2010) 

perspektivanalys och analysschema. Sedan har vi författare identifierat särskilda under-teman 

inom ramen för Jönsons perspektivanalys som kommer analyseras ytterligare ett steg med hjälp 

av Goffmans dramaturgiteori och skam som teoretiskt begrepp. Denna ytterligare analys sker 

under delkapitlet konsekvenser och orsaker som fått mer utrymme och tyngd.   Komponenterna 

Problemets karaktär, problemets orsaker, problemets lösningar och problemets konsekvenser 

och omfattning är resultatets och analysens huvudteman. Till att börja med kommer 

intervjupersonerna som varit med i denna studie att presenteras nedan. Detta för att 

arbetslivserfarenheten, ålder och annan erfarenhet kan tänkas påverka hur behandlaren ser på 

problematiken och därmed hur denne konstruerar problemet. 

 

När det kommer till behandling av sexuell problematik finns det bara ett fåtal 

behandlingsverksamheter i Sverige. Därav finns det inte heller särskilt många behandlare vilket 

leder till att vi enbart kan ge en kort presentation av varje intervjuperson. Detta eftersom risken 

för att informationen som delges kan härledas tillbaka till intervjupersonen är större än i mer 

traditionella behandlingsverksamheter. Alla intervjupersoners ålder kommer att skrivas ut som 

medelålder eller äldre och namnen kommer inte skrivas ut. Längden på arbetslivserfarenheten 

delas in i kort, medellång eller lång. 

 

- Intervjuperson (1) är medelålders och hen har en kort arbetslivserfarenhet inom detta 

område. Hen arbetar med behandling av personer som har ett sexmissbruk.  

- Intervjuperson (2) är äldre och har en lång arbetslivserfarenhet inom detta området. Hen 

arbetar med behandling av personer som har ett sexmissbruk och även andra problem 

relaterade till sexualitet samt anhöriga till dessa.  
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- Intervjuperson (3) är äldre och hen har en kort arbetslivserfarenhet inom detta område. 

Hen arbetar med behandling av personer som lider av sexmissbruk. 

- Intervjuperson (4) är medelålders och hen har en kort arbetslivserfarenhet inom detta 

område. Hen arbetar med behandling av personer som lider av pornografimissbruk och 

andra problem relaterade till sexualitet.   

- Intervjuperson (5) delade inte med sig av sin ålder eller hur länge hen har arbetat inom 

detta område. Hen har medel lång arbetslivserfarenhet från missbruksbehandling och 

arbetar nu med behandling av personer som lider av ett sexmissbruk.  

- Intervjuperson (6) är äldre och hen har en lång arbetslivserfarenhet inom detta område. 

Hen arbetar med behandling av sexmissbrukare och anhöriga till dessa.  

- Intervjuperson (7) är medelålders och har en medellång arbetslivserfarenhet inom detta 

område. Hen arbetar med personer som lider av ett sexmissbruk.  

- Intervjuperson (8) är äldre och har en kort arbetslivserfarenhet inom detta område. Hen 

arbetar med anhöriga till personer som lider av ett sexmissbruk.  

 

 5.1 Problemets karaktär  
Komponenten karaktär används för att förklara vad problemet egentligen handlar om och hur 

problemet beskrivs samt om problemet är besläktat med andra problem (Jönson, 2010). Nedan 

kommer en presentation av intervjupersonernas egna beskrivningar gällande vad problemet 

handlar om och hur man kan ringa in problematiken utifrån två underteman som vi författare 

själva identifierat. Dessa är Svårigheten att definiera och Likheter och olikheter med annan 

beroendeproblematik. 
 

5.1.1 Svårigheten att definiera  
 
Vid frågor kring att förklara vad problemet handlar om och hur problemet beskrivs som enligt 

Jönson (2010) kan förklara ett problems karaktär var svaren spretiga och breda. 

Intervjupersonerna använde olika benämningar för personer med sexmissbruk, så som 

sexberoende, dysberoende eller kärleksberoende. Vid frågor gällande vad problemet handlade 

om var det individerna själva som fick definiera sitt problem och det resulterar även i att det 

blir en väldig bredd i definitionen av problemet, då individerna själva står för den. Olika 

problem som kom upp gällande att det inte finns någon diagnos kan vi se i följande tre citat: 
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Jag har det här problemet, ja okej, då vet vi att det är ett definierat problem som man pratar 
om i samhället och det är adekvat för att du ska få någon hjälp, men det kan ju de inte när det 
gäller sex [IP 2]. 
 

 
Jag har träffat många politiker genom åren och bestämmer någon att det inte ska finnas, ja då 
finns det ju inte heller längre… [IP 2]. 
 

 
… Det blev ju en väldig bredd i det, så jag menar det går ju inte knöla in i någon DSM-IV 
eller DSM- V utifrån hypersexualitet eller så [IP 2]. 
 

 
Intervjuperson (2) menar här att sexmissbruk inte är ett definierat problem och när det inte är 

det blir det också svårare att få hjälp, hen menar också att politiker bestämmer om vad som 

ska finnas och inte. Vidare verkar det vara ett problem att det finns en sådan bredd i 

definitionen av sexmissbruk som även gör det svårt att få in i DSM-V.  

 

Intervjuperson (3) lade också betoning på den oerhörda bredden som finns inom sexmissbruk 

som en del i problematiken när det kommer till att definiera problemet.  

 
… Och vi har ju flera olika kategorier som vi jobbar med, dels sexköpare och sen kan det ju 
vara sexmissbruk eller annan sexuell problematik, vi jobbar även med anhöriga till köpare 
och missbrukare [IP 3]. 

 

Vidare framkom det att det är svårt att definiera när individen övergår från bruk till missbruk, 

då de flesta människor har sex. Det kan till och med vara så att klienten som går på behandling 

inte själva tycker sig ha ett problem med sex, men att partnern tycker det och då definierar 

partnern problematiken istället. Handlingarna som utförs är också väldigt individuellt präglade 

och det gör det svårt att definiera vad som ingår i ett sexmissbruk. Dessutom blir det svårt för 

behandlarna att definiera åt individerna vad som ingår i den sexuella problematiken eftersom 

den kan upplevas väldigt olika. Detta blir tydligt genom dessa tre citat: 

 
... Det är ett väldigt stort gränsland, det gör det svårt att gränssätta det, vad är vad liksom… 
[IP 2]. 
 

 
Man hittar sina favorithandlingar och därför är det väldigt olika för varje klient och därför är 
också svårt att tratta in det här sexmissbruket, det blir ju så olika. [IP 2]. 
 
 
… Individen själv får definiera sitt problem, det beror på personens egen uppfattning, det 
kan bero på partnern som personen lever ihop med och jag kan inte gå in och bedöma det, 
jag kan inte heller säga, om du chattar 2 timmar per dag eller om du onanerar och använder 
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bild och text stöd 8 gånger per vecka, då är du en… alltså nej, det måste få vara upp till var 
och en att definiera det, det är jätteviktigt [IP 2]. 

 

Intervjuperson [2] förklarade att hen valt att säga sexmissbrukare, för det är vad de kallar sig 

själva och begreppet i sig är allmänt känt. Däremot förklarade hen att deras verksamhet inte 

äger begreppet sexmissbrukare, utan det gör de inom AA verksamheten. Det var dem som 

började använda begreppet sexmissbruk, däremot trodde hen att begreppet ändrades lite till och 

från, att begreppet flyter lite olika.  
 
Vid frågan om när man faktiskt har en sexuell problematik var det individerna själva som fick 

definiera det hos de flesta intervjupersonerna. Däremot fanns det intervjupersoner som i mötet 

med klienten gjorde bedömningen tillsammans där den professionella hade kriterier för att 

säkerställa att man faktiskt hade ett sexmissbruk. Kriterierna var om konsekvenserna för 

individens sexuella handlingar var negativa och att man ofta var tankemässigt upptagen med 

sexuella tankar. Om handlingarna även återupprepades och att man samtidigt ville sluta med 

handlingarna så kunde en bedömning göras gemensamt att man ingick i målgruppen. 

 
… Människor söker sig hit och beskriver vad deras problem är och sedan berättar vi hur vi 
ser på det, det är i mötet med personen som vi märker om vi kan vara till hjälp för personen 
[IP 1].   

 
 
Vidare framkom det genom intervjuperson (7) att det är svårt att jobba med det här när det inte 

finns någon diagnos, forskningen är oenig och man har inte kommit fram till om det ska 

kategoriseras som hypersexuell störning eller som sexberoende. Det togs även upp att det nästan 

är en splittring i Sverige angående sexmissbruk och de som jobbar med detta blir mer som 

konkurrenter och fokus har legat på vad problematiken ska heta.  

 
Man har ju upplevt genom åren att det mest, nästan som en splittring i Sverige. Dom som 
jobbar blir mest som konkurrenter. En otrolig fokusering på det här: vad ska det heta? [IP 7]. 

 

Jönson (2010) menar att en del av problemets karaktär är hur ett problem definieras och hur 

man pratar om samt beskriver problemet (Jönson, 2010). En del i problematiken är att det inte 

finns någon gemensam begreppsdefinition och att det finns en slags splittring och konkurrens 

mellan verksamheter i Sverige. Även bredden på vad som kan anses ingå i ett sexmissbruk gör 

det problematiskt att använda sig av en specifik begreppsdefinition, utifrån utsagan från 

intervjuperson (3). Williams (2017) menade att hur man väljer att benämna ett problem 

påverkar hur klienten ser på sig själv och sitt eget problem. Inom socialkonstruktivismen menar 
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Thomasson (2014) att konstruktionen av ett problem sker i samspel mellan två personer. I 

utsagorna från intervjuperson (2) är inte behandlaren med och konstruerar problemet initialt 

utan det är upp till klienten själv att definiera sin problematik. Däremot sker konstruktionen av 

problemet tillsammans med behandlare utifrån utsagorna från intervjuperson (7).  

 
5.1.2 Likheter och olikheter med annan beroendeproblematik 
 
Vid frågan kring om problemet är besläktat med andra problem som Jönson (2010) menar har 

en betydelse för problemets karaktär har intervjupersonerna svarat att sexmissbruk påminner 

om andra beteenden inom beroendeproblematik. Det är väldigt likt kokainberoende, 

matberoende eller alkoholberoende. En annan likhet som kom fram var att sexmissbruk tar 

väldigt mycket tid. Vi har sett i våra svar att det finns olikheter inom sexmissbruk gentemot 

annan beroendeproblematik. Olikheter som vi har hittat har bland annat varit att sexmissbruk 

kan yttra sig på fler olika sätt, det finns ett bredare spektrum än till exempel inom 

alkoholmissbruk. En annan olikhet är att man inte kan se på en individ rent utseendemässigt att 

personen har en problematisk sexualitet och att de i övrigt är välfungerande. Ytterligare 

olikheter som kom upp var att sexberoende skiljer sig lite från andra beroenden, då det handlar 

om beteenden och ingen kemisk substans eller flaskor är inblandade. Här nedan framkommer 

tre citat, det första om en likhet och resterande om olikheter. 
 

För ja, det är som kokain, den bekräftelsekicken och dopamin-skjutsen, det är på riktigt, det 
är precis som att ha en stor påse med crack liksom [IP 6]. 
 
 
En narkotikamissbrukare som har hållit på länge ser man ju på, men det gör man inte här, de 
kan se ut som vem som helst, det kan vara din granne [IP 5].  
 
 
… Det är otroliga kemiska substanser i sexberoende som produceras… Vad gör en person 
som har fantasi-sex? Fantiserar och spelar upp en fantasi, ofta är det svårt att behandla för du 
behöver inte ens ta in en kemisk substans, hjärnan sköter det här [IP 7]. 

 
En annan olikhet som kommit upp är att man som sexmissbrukare rättfärdigar sitt beteende 

genom att förklara för sig själv att man är en sexuell varelse och har rätt till sex. Det blir lätt att 

lura sig själv att det man håller på med är något som alla håller på med, att ha sex eller kolla på 

pornografi är inget onormalt alls. En ytterligare olikhet är att sex och speciellt pornografi finns 

mycket mer tillgängligt än tillexempel droger eller alkohol och att man kan agera ut sina 

handlingar mer anonymt på exempelvis arbetsplatsen utan att någon märker. 
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Vafan det spelar väl ingen roll om jag kollar på porr och är ute och sexsurfar, vaddå jag är 
singel och så säger man ”det gör ju alla”, det säger man fan inte när det handlar om att trycka 
i sig kokain exempelvis [IP 2]. 
 
 
…Sexmissbruk har blivit otroligt utbrett och det är tillgängligt [IP 2]. 
 
 
På ett sätt är det mer tacksamt att använda sig av sex, för att man inte går ner sig på samma 
sätt som med andra… så det blir inte synbart heller, man kan göra det på jobbet, det är ingen 
arbetsgivare som hänger med in på toaletten [IP 2]. 

 
 
Diskussion fördes med intervjuperson (2) och det framkom att det är vanligt med sex och porr 

bland gemene man men det handlar om i vilken grad man använder sig av det, och personer 

med sexuell problematik använder det i den utsträckningen att det blir problematiskt.  

 

Intervjuperson (7) hade en annan syn på sexmissbruk och förklarar att: 
 

… Vi menar att sexberoende är en kronisk primärsjukdom, en enskild sak… [IP 7]. 
 

 
Intervjuperson (7) förklarar vidare att beroende är en sjukdom och att sexberoende finns inom 

näring/njutningsområdet. I en sexberoendes hjärna finns det skador och hjärnan är ett organ 

som vilket organ som helst. 

 
 
Jönson (2010) skriver att en del av ett problems karaktär är om det är besläktat med några andra 

problem och vad som inte ses som en del av problemet.  Intervjuperson (5), (6) och (7) menar 

att ett sexmissbruk är likt andra substansmissbruk i den bemärkelsen att belöningssystemen 

reagerar likadant (jmf Hajela & Hilton JR 2015). Intervjuperson (2) menar att en skillnad 

gentemot substansmissbruk är att det är mycket mer lättillgängligt att få denna dopaminskjuts 

då inget yttre stimuli behövs som en substans och att det är mer tacksamt mot kroppen, vilket 

också leder till att det är svårare att upptäcka för andra och lättare att dölja för personen som 

har ett sexmissbruk. Intervjuperson (7) menar däremot att det finns likheter men även att 

sexmissbruk är en kronisk primärsjukdom, alltså ett eget avskilt problem.  

 

 
5.2 Problemets orsaker 
 
Komponenten orsaker används för att förklara vad problemets orsaker beror på och om 

orsakerna befinner sig på mikro-, meso- eller makronivå samt kopplingarna mellan dessa. 
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Voluntarism betonar individens ansvar och skuld för problemet och determinism betonar 

omgivningens påverkan (Jönson, 2010). Nedan kommer en presentation av intervjupersonernas 

egna beskrivningar om vad de bakomliggande orsakerna kan bero på i relation till problemet. 

Två underteman har valts ut utifrån Jönsons (2010) analysschema: Orsaker på mikro-nivå, det 

är denna individnivå som kommer att presenteras mer utförligt eftersom majoriteten av 

orsakerna handlade om individen och här görs också en koppling till Jönsons (2010) tankar 

kring skuldbeläggningen av problemet. Det kommer även att presenteras ett undertema 

benämnt Orsaker på meso- & makro-nivå som är på grupp- och strukturell nivå.  

 
 
5.2.1 Orsaker på mikro-nivå 
 
Frågor ställdes angående vad orsakerna till problemet är som enligt Jönson (2010) kan 

identifiera om orsakerna befinner sig på mikro-, meso- eller makro-nivå och länkarna mellan 

dessa. Svaren som vi fick var genomgående att orsakerna befann sig på samtliga nivåer. På 

mikro-nivå, eller så kallat individnivå, var svaren överlag att det kunde ha med ett trauma i 

uppväxten att göra. Utmärkande var också att man ofta hade en dålig självkänsla och det har 

funnits mycket oro och ångest med i bilden.  
 
… Oftast väldigt dålig självkänsla…. Mycket oro, orosmoment i kropp och själ [IP 5]. 
 
 
…Ofta har dem som kommer hit ett bra självförtroende, men en självkänsla som diffar, 
jättestor differens där [IP 2]. 

 
Många som upplever sig ha en sexuell problematik har mycket oro som intervjuperson (5) 

beskriver. Vidare kom det fram att man lärt sig att hantera sin oro och ångest på olika sätt, 

intervjuperson (5) förklarar att man kan ha börjat onanera tidigt och då har ångesten försvunnit. 

Intervjuperson (2) menar också att individen agerar ut någon form av ångest och det lättar 

genom den sexuella handlingen vilket överensstämmer med intervjuperson (4) utsaga. 

 
Jag menar, det här är ju en ångest-urladdning… [IP 5]. 
 
 
…För den som agerar ut någon form av ångest så lättar det, det blir en ångestreducering i 
själva handlingen när den görs [IP 2]. 
 
 
…Man kanske har hittat ett något slags undvikande av svåra upplevelser eller att man hittat ett 
sätt att reducera ångest tillexempel [IP 4]. 
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Intervjuperson (2) förklarar i sin intervju att sex blir som en tröst eller drog för den enskilde 

och kan vara en orsak. Intervjuperson (4) instämmer här och menar att en orsak till att man 

agerar ut är att det finns kognitiva förklaringar till beteendet, att man var trött eller att man 

förtjänar tröst. Vidare förklarar intervjuperson (2) att målgruppen även sexualiserar andra starka 

smärtsamma känslor och lidande, man transformerar om känslor som sorg, ilska och rädsla till 

sexualitet. Det kan vara jobbigt att komma i kontakt med starka känslor och man vet inte hur 

man ska agera ut känslan, man vet inte vad man ska göra med den och istället gör man om 

känslan till en sexuell känsla. Intervjuperson (3) menar också att det ofta kan handla om att man 

är rädd för närhet och genom att köpa sex eller kolla på pornografi så behöver man inte komma 

någon annan nära.  
 

…Man har kommit på vid nåt tillfälle, det var ju det här jag skulle göra, när jag mår så här, så 
trycker jag där [IP 2]. 
 
 
Det finns en term som heter erotiserad ilska, ilska blir liksom sexualiserad och det har nästan 
alla sexberoende, ilskan som blir sexualiserad. Man känner inte ilskan längre [IP 7]. 

 
 
Ofta handlar det ju om att man är rädd för närhet. När man köper sex eller tittar porr behöver 
man ju inte komma nära, utan då blir det mer ens eget behov som står i fokus och inte närhet 
[IP 3]. 

 

Vidare under intervjuerna kom också diskussionen upp om arvet kan vara en orsak till att 

individen ska hamna i ett sexmissbruk. Intervjuperson (2) menar att det inte alltid finns med i 

familjen bakåt och att forskarna pendlar mellan både genetiskt arv och socialt arv som orsaker, 

hen tror att både genetik och arv spelar in. Intervjuperson (6) menar att man har en 

beroendepersonlighet och det ofta då är någon i familjesystemet som också har ett 

beteendeberoende. Intervjuperson (7) instämmer också att det kan spela in om man har anlag 

för beroendesjukdomen. 

 
…Beroendebeteende är väldigt djupt rotat, jag kallar det för ärvd skam [IP 6]. 

 
 
Såklart finns ju genetik med, men det är ju inte enda svaret liksom [IP 3]. 

 

Med andra ord är intervjupersonerna lite oense, vissa tror att man har anlag för beroende, att 

det finns i genetiken, medan andra tror mer att det kanske har en påverkan men att det även är 

andra sociala faktorer som spelar in som orsaker. 
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Jönson (2010) skriver om voluntarism som betonar individens fria vilja/ansvar och determinism 

där skulden istället läggs på omgivningens påverkan. Vi ställde frågan om vart målgruppen lade 

skulden för sin problematik, om skulden lades på dem själva eller yttre faktorer. Svaren var 

relativt entydiga med något undantag. Generellt beskrevs det som att målgruppen skuldbelagde 

sig själva för sitt problem, de själva kände skam och skuld för deras handlingar. Intervjuperson 

(8) påpekade att det kan finnas förnekelsemekanismer där man istället lägger skulden på någon 

annan, ofta kan det vara en nära anhöriga som skuldbeläggs, det blir en form av psykisk 

misshandel mot den anhörige (jmf steffens & Roonie, 2007). Vidare menar intervjuperson (6) 

att en person med sexuell problematik skyller på alla andra, att omgivningen blir beskylld för 

dennes problematik.  
 
Beroendepersonen är mad-ego, det är alla andras fel, det är pappas eller mammas fel för dom 
såg inte mig [IP 6]. 

 
 
Generellt tycker de allra flesta av intervjupersonerna att individerna som har sexmissbruk tar 

på sig skulden för sitt problem. Upplevelsen var också att en del individer faktiskt  

skuldbelagde yttre faktorer men generellt är det individen själv som tycker sig bära ansvaret för 

sitt problem, alltså ett voluntaristiskt orsaksresonemang som Jönson (2010) skriver om. 

 

…Det är sällan någon skyller på någon annan tycker jag [IP 4]. 
 
 

En del lägger skulden på någon annan, men jag tänker att dem flesta lägger sig skulden på sig 
själv, det är ju där som skammen finns och det finns ju mycket skuld i det man gjort [IP 3].  

 
 
5.2.2 Orsaker på meso- & makro-nivå 
 
Frågor gällande problemets orsaker ställdes till intervjupersonerna och kopplingar gjordes till 

meso-nivå, eller så kallat gruppnivå. Denna nivå kan också ha haft eventuella bakomliggande 

orsaker till problemet. Intervjuperson (5) pratar om att man upplevt föräldrar som bråkat som 

en orsak. Intervjuperson (2) förklarar att familjesituationen påverkat och ursprungsfamiljen där 

även anknytningen spelat in, hur man blivit lotsad i livet har påverkat, menar hen. Vidare menar 

hen att ingen har haft en optimal familj och/eller uppväxt och att alla mer eller mindre har med 

sig något bagage i form av ett trauma. Det leder inte automatiskt till att man blir en missbrukare, 

däremot så blir risken kanske högre om man haft trauma. Intervjuperson (1) menar att deras 

arbetssätt baserar sig på systemteori och anknytningsteori och hur man blivit bemött som barn. 

Hen menar också att oavsett vilka föräldrar man haft så har det aldrig varit perfekt. 
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… Alla människor har oftast med sig nån form av trauma, som man har med sig i sitt bagage, 
alla blir inte sexmissbrukare, sexköpare, narkomaner eller alkoholister för det, men det finns 
ju lättillgängligt där [IP 2]. 
 

 
 

…Oavsett vilka föräldrar man haft så är det aldrig perfekt [IP 1]. 
 

Vidare pratar intervjuperson (2) om att man har med sig en känsla av övergivenhet och att den 

är skapad tidigt i livet. Hens klienter som är i hens egen ålder har även med sig tragiska historier 

där man blivit lämnad ensam i långa stunder. Hen poängterar att det är en generationsfråga då 

hen inte tror att barn blir lämnade på samma sätt idag som det kanske gjordes med förr.  

 
…Sen finns det dom i min generation som berättar jättetragiska historier, som kanske är mer 
min generation än er, där man kunde säga: barnet ska ju stå i sin spjällsäng och skrika där och 
en del har berättat mamma kunde gå och jobba och lämna dem ensamma [IP 2]. 
 
 

Intervjuperson (3) pratar om att man kanske har mist en person inom familjen under uppväxten 

och att detta påverkar familjen, om det var en förälder som försvann så har den kvarvarande 

föräldern svårare att knyta an till barnet. Detta kan också leda till att barnen får andra roller 

inom familjen och det äldsta barnet kanske får ta pappa-rollen i familjen, även om det ansvaret 

är för tungt att bära så tidigt. Denna familjedynamiken som kan skapas kan alltså också bli 

orsaker på meso-nivå. 

 
… Om man är äldsta barnet tillexempel och har många syskon så kanske man tar mer ansvar 
och det kan ju komma för tidigt in i ens liv, men bakom allt det så finns det ju massa känslor 
som man inte får möjlighet att uttrycka [IP 3]. 

 

Frågor ställdes om vilka bakomliggande orsaker som finns till ett sexmissbruk och orsaker som 

kom fram på makro-nivå, alltså på ett mer strukturellt plan, var pornografi. Det ansågs vara en 

genomgående potentiell orsak till problemet för sexmissbruk. Intervjuperson (2) pratar om den 

pornografiska marknadsföringen som är otroligt aggressiv, att man nästan inte kan värja sig. 

Hen menar att många småbarn har varit i kontakt med pornografi och att media emellanåt är 

sexualiserad. Hen menar vidare att gränserna på internet är en gråzon, det kan vara ett 

knapptryck bort att man börjar betala för web-camsex och att det är lätt att slira in på fel spår. 

Samtidigt rättfärdigar hens klienter sina sexsurfvanor för att: det gör alla. Intervjuperson (3) 

berättar att många i målgruppen varit i kontakt med pornografi tidigt i sitt liv och att pornografin 

kanske lett in en på något annat. Hen spekulerar vidare att man kanske hade haft en annan 
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relation till sexualitet, relationer och sig själv om man inte hade kommit i kontakt med det så 

tidigt. Pornografi kan komma in och störa det känslomässigt intima i relationer mellan 

människor. Intervjuperson (6) pratar om det moderna samhällets tillgång till internet där både 

våld och pornografi är tillgängligt, vilket kan vara orsaker. Hen menar att detta förmodligen har 

slagit ganska hårt mot många unga människor. 

 
…Den här porren som ni vet är uppbyggd för att man ska hooka på den [IP 7]. 
 
 
…Som en monsun av just det moderna samhällets tillgång till internet och tillgången till våld 
och pornografi. Det har i sin tur förmodligen slagit ganska hårt på väldigt många unga 
människor som inte har någon form av tillsyn [IP 6]. 

 
 
Jönson (2010) menar att utsagor om orsaker kan vara både explicita och implicita samt 

involvera flera nivåer. Intervjupersonerna lyfter orsaker såsom trauma från barndomen, särskilt 

inom familjesystemet och ärftlighet som orsaker på mesonivå. Även samhällets syn på 

sexualitet och lättillgängligheten till pornografi beskrivs som en orsak på makronivå.    

 
5.3 Problemets lösningar 
 
Komponenten lösningar används för att besvara vad som måste göras, vad som ska uppnås och 

vilka som är ansvariga för att åtgärderna ska verkställas. Vidare kan komponenten besvara vem 

som borde ha gjort något och hur ett önskat framtida läge ser ut. När ett problem görs möjligt 

för individen ifråga att lösa, ökar motivationen till förändring men om det istället betraktas som 

expertfråga minskar motivationen för individen som är berörd (Jönson, 2010). Nedan 

presenteras intervjupersonernas egna resonemang kring lösningar. Två underteman har valts 

utifrån Jönsons (2010) analysschema. Dessa är Individuella lösningar där det även görs en 

koppling till Jönsons tankar kring motivation (2010). Vidare presenteras Vems ansvar & önskat 

framtida läge. Ett ytterligare undertema som vi själva identifierat är Pornografins framfart. 

 
 
5.3.1 Individuella lösningar 
 
Ett genomgående svar som kom fram genom intervjuerna var att man jobbade med samtal som 

lösning på individnivå gällande sexmissbruk. Intervjuperson (5) förklarar att i samtalet så går 

man tillbaka i historian och hittar en röd tråd där man sedan kan se samband på det som har 

hänt och det som händer nu. Skam är något som det pratas mycket om, kan man släppa skammen 

är det möjligt att gå vidare. Hen berättar att genom samtalet tydliggörs klientens mönster och 
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medvetandegör det klienten håller på med. Intervjuperson (3) menar att samtalet går ut på att 

förstå och utforska vad problemet handlar om. I behandlingen hittar man sätt där man lär sig att 

tycka om sig själv och självempatin hamnar i fokus.  

 
Man går tillbaka i historien för att få bakgrunden till det som blivit, dels så att jag ska kunna 
se det och dels så att min klient ska se det, för att få ett sammanhang och förstå sig själv, när 
man sedan har sammanhanget kan man också se hur man kan göra på ett annat sätt… [IP 3]. 

 
 

Det handlar om att kunna ta hand om det som man har varit med om när man var liten, bli 
medveten om det [IP 1]. 

 

Vissa intervjupersoner jobbar utifrån gruppsamtal och vissa med individuella samtal. Det ser 

lite olika ut men samtalet används på samma sätt, som ett verktyg, oavsett om det är ett grupp- 

eller individuellt samtal.  

 

Intervjuperson (5) menar att utifrån att medvetandegöra beteenden och mönster kan man genom 

samtalen ge målgruppen verktyg för att hantera och ändra sina beteenden.  
 

Vi tittar mycket på vad man göra rent praktiskt, måste man ha telefonen i sängen, måste man 
ha paddan på toaletten? … Måste jag si eller så, att tänka i nya banor… [IP 5]. 

 

En av frågorna inom komponenten lösningar som vi ställde till intervjupersonerna var vad som 

skulle uppnås med behandlingen och när man var färdigbehandlad. En karaktäristisk diskussion 

fördes om att man var klar när man själv kände att man fått hjälp, man hade fått de verktygen 

som behövdes för att sluta med det oönskade beteendet. 

 
När man kan lita på sig själv, när man är mer medveten är man klar [IP 3]. 
 

 
 

… När man känner att man kan ta ansvar för sitt eget liv så är man kanske redo, men det är ju 
olika för olika personer [IP 1]. 
 

 
 

Kanske när vi båda är överens om att det är klart, när man känner att man klarar sig själv [IP 
5]. 

 
 
Jönson (2010) skriver att när ett problem görs möjligt för individen ifråga att lösa själv då ökar 

motivationen till förändring medan om problemet anses vara lösbart av experter så minskar 

motivationen. Genomgående i våra intervjuer har individerna själva fått definiera sina egna 
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problem och fått verktyg för att hjälpa sig själva, de har alltså själva möjligheten att lösa sina 

problem och det kan ha gjort målgruppen mer motiverad till förändring. Ett citat som stärker 

denna koppling är: 
 
…Dem som kommer hit är väldigt motiverade och vill liksom den här förändringen och vill 
få bukt med det här tvånget, eller framförallt minska sitt lidande och må bättre… [IP 2] 

 
 
5.3.2 Vems ansvar & önskat framtida läge? 
 
Ett övergripande svar på vem problematiken borde lösas av och önskat framtida läge var att alla 

borde bli mer involverade i samhället. Intervjuperson (5) menar att fler i samhället måste börja 

ta sitt ansvar och hen framhåller skolan som extra viktig för att utbilda och informera om 

fenomenet. Intervjuperson (3) berättar att man borde få frågan mycket oftare om man blivit 

utsatt för övergrepp. Hen menar vidare att den sexuella hälsan får för lite uppmärksamhet. 

Vidare förklarar hen att man behöver börja jobba tidigt, redan under grundskolan. Det behöver 

finnas på fler arenor, exempelvis på vårdcentralen borde frågan om ens sexuella hälsa ställas. 

Det finns en tröskel när man pratar om sexualitet, ämnet är tabubelagt, det skulle behöva bli 

enklare att prata om vilket gör att man också vågar söka hjälp. Hen förklarar att den 

homosexuella revolutionen var ett genombrott där de sedan också blev accepterade, på samma 

sätt kunde man jobba med sexmissbruk poängterade hen. 
 

Det behöver ju på nåt sätt bli lättare att kunna samtala om sexualitet [IP 3]. 
 
 
Att fler i samhället överhuvudtaget måste börja ta sitt ansvar och det gäller verkligen skolan 
tycker jag, utbilda och informera om det här fenomenet [IP 5]. 

 
 

Vid frågan angående önskat framtida läge resonerade Intervjuperson (7) kring att verksamheter 

behöver samlas mer i det spretiga Sverige kring ämnet, det är för splittrat. Hen menar vidare att 

det ska vara en självklarhet att varje stad ska ha professionella som kan möta en individ som 

söker hjälp för sitt problem. 

 
Tänk själva att första gången våga prata om detta och höra, nej men det finns inte. Alltså 
kommer den personen våga ta hjälp igen? [IP 7]. 

 
 

Intervjuperson (7) diskuterar vidare om att psykologer inte finns inblandade i detta och inte 

heller psykiatriker och sexologer. 
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Vi behöver också psykologer, var är dom? Var är psykiatrikerna? Vad händer i hjärnan? Vad 
finns det mer? Det finns på så många plan, sexologer behövs, vem tar vid efter en behandling? 
[IP 7]. 

 

Intervjuperson (8) menar också att utbildningar har lagt ner, tillexempel sexologprogrammen, 

vissa finns fortfarande kvar men kommer de att finnas kvar i framtiden, funderar hen.  

Intervjuperson (7) tycker att fler professioner borde involveras i ämnet och en oro finns från 

intervjuperson (8) att fler sexologutbildningar läggs ner och att ämnet inte prioriteras som det 

hade behövts. 

 

Sexmissbruk är inte helt utforskat och när det inte är det blir det också svårare att veta hur man 

ska bedriva behandling. Diskussion har också förts om varför inte sexmissbruk ingår i DSM-V 

och om det kan ha med politik samt ekonomiska kostnader att göra. Intervjuperson (5) 

eftersträvar mer kunskap om problematiken inför framtiden. Intervjuperson (6) menar att vi 

ligger efter i Sverige om man jämför med andra länder, hen menar också att det handlar om 

politik och pengar. Intervjuperson (7) anser att vi inte har den kunskapen som behövs än för att 

fullt ut veta vad sexmissbruk är och hur man behandlar det. 
 

Vi är inte där, vi är inte där vi vet exakt vad detta är fullt ut, vi är inte där vi vet hur vi ska 
behandla det här… Vi har en behandling här som fungerar så, men det är så många… vi 
behöver mer hjälp [IP 7].  
 

 
…Politiskt, vad gör man? Vad gör vi politiskt i det här? Det är en ekonomisk kostnad, varför 
lägger man inte in den i DSM-V? Alltså vem ska ta kostnaden…vem kan möta upp det här då? 
Vem är ansvarig? [IP 8]. 
 
 

Med hjälp av svar på frågor om vem som är ansvarig för att lösa problemet och vilket framtida 

läge som önskas är det möjligt att få en klarare bild av hur ett problem konstrueras (Jönson 

2010). Intervjupersonerna lyfter samhällets ansvar när det kommer till att stävja eller lösa 

problematiken. Det är upp till politiker att genomföra förändringar på politisk nivå genom att 

exempelvis möjliggöra tillgången till psykologer och sexologer. Det är upp till skolan att 

upplysa om problematik kring sexualitet och det måste bli lättare i allmänhet att prata om 

sexualitet. I framtiden önskar intervjuperson (7) mer hjälp med att förstå problematiken och att 

verksamheter som arbetar med sexuell problematik behöver samlas och hjälpas åt istället för 

att upprätthålla den splittring som finns. Intervjuperson (8) ställer sig själv frågande till vad 

som behöver göras och ser det som en del av problematiken.  
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5.3.3 Pornografins framfart 
 
Intervjuperson (5) anser att en framtida lösning kunde vara att någonstans få stopp på 

möjligheterna för barn och ungdomar att komma in på pornografiska sidor. Intervjuperson (2) 

menar att alla förändringar borde göras tidigt, man kan ha relationskunskap genom hela 

skolgången och värnar om relationerna på ett brett plan. Detta skulle i sin tur kunna motverka 

objektifieringen och isoleringen som utagerandet ofta resulterar i. Intervjuperson (2) förklarar 

vidare att de varit i kontakt med målgruppen för att se vilken typ av annons eller pop-up fönster 

som målgruppen hade reagerat på, detta för att konfrontera sig själva och kanske våga söka 

hjälp. Tanken var att en annons skulle dyka upp när de var inne och surfade på olika 

pornografiska sidor där man kunde erbjudas hjälp, om man tyckte sig behöva det. Hen menar 

också att det är viktigt att lyssna på målgruppen för det är där som kunskapen finns. Internet 

saboterar mycket, bland annat att pornografin är så pass lättillgänglig och skulle man kan kunna 

få bort porrindustrin så hade det underlättat. 

 
Det vi kan göra är att inte understödja pornografin, det tror jag är jätteviktigt. Låt dem fan dö 
ut där och inte få några pengar, där kan gemene man göra jättemycket [IP 2]. 
 
 
Man måste gå ut mer, man måste prata om det mer… för många som är här börjar porrsurfa 
väldigt unga [IP 5]. 
 
 
Ja, porrsurfande kan man ju verkligen se ett problem på samhällelig nivå också. Det är 
väldigt lättillgängligt och börjar väldigt tidigt i åldrarna. Det finns de som börjar porrsurfa 
när de är sex till nio år. Det har ju med internet att göra för det är väldigt lättillgängligt [IP 
4]. 

 

Intervjuperson (4) menar också att gränserna förskjuts när man kollar på pornografi och att det 

kan blir grövre och grövre vilket sedan kan bli att man surfar in på eskortsidor. Hen berättar att 

målgruppen som köper sex beskrivit att porren varit en inkörsport för dem. 

Just denna utveckling av pornografiindustrin och internet, som ett medel att dela pornografin, 

var ett huvudtema i vad som behöver göras för att stävja problematiken kring sexmissbruk samt 

önskat framtida länge. Något som vi tidigare förklarade var en del av det Jönson (2010) menar 

är problemets konstruktion. Intervjupersonerna anser att pornografin har flyttats ner i åldrarna 

och att vi måste våga prata mer om det. Det är barnen som blir påverkade och ett önskat framtida 

läge vore att människor skulle sluta stödja pornografiindustrin.   
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5.4 Problemets konsekvenser och omfattning 
 
Komponenten konsekvenser och omfattning menar Jönson (2010) används för att förklara vem 

som drabbas och vad problemet bidrar till för konsekvenser samt hur stort eller litet problemet 

är. Vidare kan komponenten besvara vad problemet är ett hot mot, om det är mot samhället eller 

gentemot individen. Nedan kommer en presentation av intervjupersonernas egna beskrivningar 

gällande vad problemet handlar om utifrån fyra underteman, varav tre som vi författare själva 

identifierat. Dessa tre är Skamspiralen, dubbelliv och individen och anhöriga. Det fjärde 

undertemat är utifrån Jönsons (2010) analysschema och kallas omfattning. Detta delkapitel ges 

en högre status av oss författare än tidigare delkapitel. Detta eftersom det sker ytterligare 

analytisk ambition där resultatet analyseras utifrån Jönsons (2010) perspektivanalys men även 

Goffmans (1959) dramaturgiperspektiv och begreppet skam.  

 
5.4.1 Skamspiralen 
 
Ett starkt och återkommande tema när det kommer till sexmissbrukets konsekvenser är att det 

finns en stor skam inom den här typen av problematik. Intervjuperson (3) menar att det väcker 

många tankar om sig själv och att detta tillslut kan leda till självförakt. Intervjuperson (2) anser 

att skammen är en väldigt stark känsla som är oerhört svår att bemöta.  

 
Det får ju konsekvenser för en själv, om känslorna och tankarna man har om sig själv, mycket 
skam [IP 3]. 

 
Dom flesta bryter ihop. De kan ligga på golvet och kräla som en räka och sen är det mitt jobb 
att lappa ihop dem. Men det handlar ändå om att man kommer i kontakt med skammen, och 
skammen är det absolut svåraste att jobba med och ”facea” [IP 2]. 

 

Intervjuperson (7) berättar att skammen är en del av förnekelse och att den är kopplad till 

tidigare trauman. Skammen beror också på att problematiken är knuten till sexualitet, vilket gör 

att man inte pratar om den eftersom man inte gärna pratar om sexuell problematik.  

 
Det här med skam och skuld som är knutet till förnekelse och jag tänker också att det handlar 
om det här med sexualitet, övergrepp och trauma kring det [IP 7]. 

 

Det framkommer även under intervjuerna att skammen inte bara är en känsla som alla andra 

utan att den kan vara väldigt självdestruktiv gentemot individen själv och folk i sin närhet.  
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Både för personen själv, det är någon slags självdestruktivitet i det men också skammen i hur 
äcklig man tycker man själv är, men även för familjen och närstående… [IP 4]. 

 

Skammen är alltså en konsekvens som uttrycker sig starkt i individens känslomässiga liv. 

Däremot är skammen inte bara en konsekvens av sexmissbruket utan kan även ses som en orsak 

till att det fortgår. Ett genomgående synsätt var att skammen var en stark känsla som måste 

hanteras för att individen på något vis ska kunna ta sig ur sin problematik men också att 

skammen är en motor eller spiral som göder på och får individen att fortsätta med sitt missbruk.  

 
...sen blir det en ångestreducering i själva handlingen när den görs. Men den lättnaden håller 
så kort och sen slår den till med lite starkare kraft. Det i sin tur kan leda till att man måste ta 
till lite grövre handlingar för det är ju en form av självmedicinering [IP 2]. 

 

Intervjuperson (2) menar att det är en slags självmedicinering som leder till att personen måste 

ta till grövre handlingar för att uppnå samma effekt. Denna typ av handling beskriver 

intervjuperson (7) som en slags motor som ger näring åt hela problematiken. 

 
...det är en enorm projicering utåt, eller ett försvar mot skam först. Beteendena i sig går ju i en 
cykel, en sexberoende lever ju för att ”skamma” sig själv och så uppstår liksom… skammen i 
sig blir näring till att fortsätta agera ut det, som en motor eller så [IP 7]. 

 

Personliga känslor och hur de påverkas beskrivs också som en del i denna motor eller spiral där 

individens syn på sig själv försämras och därmed stärker behovet att få någon slags bekräftelse.  

 
Det blir någon slags skuld och skamspiral. Oftast beskriver dom när dom varit inne och 
porrsurfat så känner dom stor skam som kanske sträcker sig flera dagar. Man tycker: Fan vad 
värdelös jag är som åkte dit på det här igen, eller, gjorde jag det här igen?... Det är ju en persons 
mående som påverkas ganska mycket som kanske leder till att man gör om det igen… [IP 4]. 

 
 
Jönson (2010) skriver att med hjälp av komponenten konsekvenser och orsaker går det att se 

för vem eller vilka problemets konsekvenser yttrar sig hos. Det blir tydligt att denna skam både 

blir en orsak och konsekvens för individen. Starrin (2013) menar att skam är en känsla som 

behövs men att den kan bli destruktiv. Skammen kan exempelvis leda till psykisk utmattning 

och depression.  

 

Intervjuperson (2) förklarar hur klienter kan ligga på golvet och kräla som räkor på grund av 

den känslomässiga påfrestningen de känner, skammen har lett till en allt för stor psykisk 

påfrestning. Starrin (2013) menar också att undertryckt skam kan ses som oarbetad skam vilket 
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får konsekvenserna att man skäms för att man skäms (Starrin, 2013). Intervjuperson (4) och (7) 

pratar om hur sexmissbrukare lever för att ”skamma” sig själva, att negativa känslor och 

skammen över det man gjort får sexmissbrukaren att fortsätta med det skamfyllda beteendet. 

Personen med ett sexmissbruk skäms alltså för att hen skäms, men fortsätter ändå med 

beteendet.  

 

Skammen har ytterligare en konsekvens och det är att personen med ett sexmissbruk ofta börjar 

leva ett dubbelliv eftersom hen inte vill att omgivningen skall få reda på hens skamfyllda 

beteende.  

 
5.4.2 Dubbelliv 
 
Utifrån intervjuerna som vi författare genomfört blev det tydligt att en konsekvens av 

sexmissbruket var att sexmissbrukaren börjar leva ett hemligt liv där ingen annan har insyn i 

problematiken. Intervjuperson (5) beskriver det som att personen med ett sexmissbruk lever i 

en annan värld där denne behöver hantera sin problematik helt själv. Detta beteende har en 

psykisk och fysisk påfrestning hos personen som lider av ett sexmissbruk. 

 
…det är som att vara i en bubbla, och att leva ett otroligt hemligt dubbelliv i massor av år [IP 
5]. 
 
 
… det här dubbellivet tar mycket plats i ens liv, både i kraft och tankemässigt med att planera 
[IP 5]. 

 

Intervjuperson (4) menar att personen med ett sexmissbruk lever ett dubbelliv och att det är ett 

resultat av en rädsla för att andra ska få reda på dennes skambelagda beteende men även en 

rädsla över att förlora jobbet och ses som en äcklig person. 

 
…utan det är nog någon slags rädsla för att andra ska få reda på, rädsla för att bli av med 
jobbet. Man vill ju oftast att ingen skall få reda på det för man är rädd för att bli fördömd och 
ses som en äcklig person [IP 4]. 

 

Konsekvenserna av det här dubbellivet påverkar hela livet eftersom hemligheten är så pass stor 

och intervjuperson (3) säger följande:  

 
… men hela livet blir ju påverkat. Alla dina relationer blir påverkade, du håller ju någonting 
hemligt. Du lever ju ett hemligt liv där ingen vet någonting, så det påverkar ju liksom [IP 3]. 
 



 

41 
 

 
Det här dubbellivet leder till att personen med ett sexmissbruk behöver upprätthålla olika 

fasader beroende på var denne befinner sig. Intervjuperson (8) menar att när personen 

exempelvis är hemma behöver denne upprätthålla bilden av sig som en försörjare och flitig 

familjemedlem men samtidigt inte visa sitt skambelagda sexmissbruk.  

 
Men man kan också se det här hur det går att ”starta upp fyra nya företag”, ”köpa den där nya 
villan” och ”skaffa dom där barnen” och samtidigt är det eskalerat, det är det här jämsides. Så 
det är klart det får konsekvenser då [IP 8]. 

 

Jönson (2010) skriver att ett problems orsaker kan gå in i varandra. Skam kan ses som både en 

orsak och konsekvens som leder till att en person med sexmissbruk börjar leva ett slags 

dubbelliv som i sin tur får konsekvenser, någonting intervjuperson (5) menar är en påfrestning 

psykiskt och fysiskt. Goffman (1959) menar att människor har en personlig fasad som 

representerar hur de vill vara utåt. Denna fasad kan bestå av ytliga saker såsom utstyrsel i form 

av kläder, smycken m.m. men även statussymboler som kan tänkas ge en högre rang. 

Intervjuperson (8) ger exempel på vad personer med sexmissbruk tror omgivningen förväntar 

sig av dem och leder till att denne får problem med att leva det här dubbellivet. Goffman (1959) 

lyfter också den främre och bakre scenen som exempel på hur en person har olika fasader i olika 

roller. I exemplen från intervjuperson (3), (4) och (8) befinner sig sexmissbrukaren i den främre 

scenen både i hemmet och på arbetet, detta på grund av en rädsla för att förlora sitt arbete eller 

sin partner om dennes beteende synliggörs. Goffman (1959) menar att det finns särskilda 

normer i den främre scenen och att sexuell anständighet är en sådan. Det förväntas av individer 

inom denna omgivning att följa dessa även om inte den så kallade ”publiken” ser (Goffman 

1959).  

 

Det här dubbellivet får konsekvenser hos individen men även hos dennes anhöriga. Dubbellivet 

är något som tär när det hålls hemligt och förstör när det kommer till ytan.  

 
5.4.3 Individen och anhöriga 
 
Flera intervjupersoner menar att dubbellivet som personen med missbruk ofta lever tär på 

relationer och anhöriga. Sveket den anhörige upplever kan vara enormt då relationen ofta har 

varat i flera år. Intervjuperson (2) säger: 
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…därför är det också viktigt att ta emot den anhörige. För klienten är det en otrolig befrielse, 
en lättnad, att man får lägga sina hemligheter på bordet. Det som är tråkigt är att det även 
hamnar i knät på den anhörige [IP 2]. 
 
 
… dels kan det komma som en chock för den anhörige som inte ens anat, och då kan man prata 
om en relation som varat i 20 år. Lögnerna finns där och det blir ett jättesvek, det är ju ett 
förtroendekapital som går ner helt i botten som sedan måste jobbas upp [IP 2]. 

 

Det här sveket den anhörige ofta upplever kan få oerhörda konsekvenser och intervjuperson (8) 

använder begreppet anhörigtrauma för att beskriva det som uppstår efter att problemet har 

uppdagats.  

 
Jag tänker om man lever i en parrelation, som man ofta gör, blir det ju ”vad händer med 
anhöriga i det?” ”vad är det som ingår i dynamiken?”. Vi pratar ju om anhörigtrauma och man 
ser ju dom här konsekvenserna… [IP 8]. 

 

Det här traumat kan leda till att den anhörige utvecklat beteenden eller känslor som tidigare inte 

funnits. En anhörig som aldrig någonsin tidigare varit svartsjuk kan utveckla en ohälsosam 

svartsjuka eller ett ohälsosamt kontrollbehov.  

 
Vi ser ju liknande hur det blir att fungera för den som är anhörig här. För då ska jag ”ta reda 
på någonting, för jag har upptäckt att det är någonting här” eller ”Jag var ute på datorn och 
hittade någon historik” eller något. Vad händer ofta då? Det är ju att den anhörige går in där 
för att leta. Det här letandet kan ju eskalera också och där gäller det nästan som anhörig att 
vara ännu snabbare [IP 8]. 

 

Om problemet har eskalerat så pass mycket, eller om sveket som den anhörige upplever är 

alldeles för stort, finns risken att familjen splittras. Intervjuperson (6) säger följande:  

 
Efter allvarliga konsekvenser som den beroende ofta får brukar de söka sig till oss. Många har 
förlorat både arbete och familj medan andra håller på att göra det [IP 6].  

 

I de fall problematiken inte än har uppdagats inom relationen är det möjligt att de anhöriga 

rycks med i sexmissbrukarens dubbelliv och spelar undermedvetet med i det. Intervjuperson 

(4) beskriver det nedan:  

 
För även om de inte vet om, det är ju ganska vanligt att omgivningen inte vet någonting, att 
det här är en hemlighet som man burit på väldigt länge. De får ju också leva det dubbellivet, 
med inre konsekvenser att någon börjar märka att det är ohållbart [IP 4].  
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I slutändan kan det här få konsekvenser som sprider sig till en samhällsnivå. När familjer 

splittras så hamnar de eventuella barnen som ingår i familjen i utsatta positioner.  

 
Jag skulle säga att sexberoende och medberoende har väldigt stor påverkan på samhället, för 
om jag inte kan ta hand om mig själv hur ska jag då kunna ta hand om någonting annat? Jag 
kan inte möta mina barn ordentligt, så det är ett utbrett samhällsproblem [IP 1]. 

 

Utifrån Jönsons (2010) komponent konsekvenser och orsaker inom perspektivanalysen har vi 

sett att sexmissbruket har konsekvenser för individen och ovan ser vi att även anhöriga 

påverkas. Goffman (1959) menar att vissa individer i en persons omgivning kan benämnas 

teamet och att detta team tillsammans upprätthåller varandras personliga fasader. 

Intervjuperson (4) anser att de anhöriga kan dras med i dubbellivet och själva bli en del av det. 

Intervjuperson (2) och (8) pratar om hur upplevelsen för de anhöriga kan beskrivas som ett 

trauma och att detta trauma kan få negativa konsekvenser för dem. Steffens och Roonie (2007) 

har i sin studie sett trauman hos anhöriga till personer med sexmissbruk och hur konsekvenserna 

kan likställas posttraumatisk stress syndrom.  

 
5.4.4 Omfattning  
 
När det kommer till sexmissbruk som problem och dess omfattning skiljer det sig hur 

behandlare beskriver detta. Intervjuperson (2) beskriver att det finns en utbred problematik i 

samhället och att antalet med denna typ av problematik är större än de flesta tror. 

 
Jag tror det är ett jättemörkertal här. Dels tror jag att det är väldigt utbrett och det är ju ett 
problem som får dom här konsekvenser som slår hårt… [IP 2]. 

 
 
Problematiken kring sexualitet ökar och intervjuperson (3) menar att de behöver använda sig 

av ett kösystem för att hantera antalet klienter som söker hjälp. 

 
Det är många som söker hit, så jag tänker att det är många som har problematiken. Jag tänker 
nog att det har ökat hur många som söker. Det är först nu vi behöver ha en liten kö [IP 3]. 

 
 
Problemet och dess omfattning är en avspegling av hur samhället ser ut, för att se hur utbrett 

problemet är behöver vi bara kolla på hur samhället ser ut idag gällande sexualitetsfrågor menar 

intervjuperson (1). 

 
Det är väl egentligen bara att titta på hur sexualiserat vårat samhälle är idag för att få en 
uppfattning om hur stort problemet är. Sexfiltret ligger nästan på hela tiden [IP 1]. 
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Ovan har vi fått beskrivningar om problemet är stort eller litet och intervjuperson (7) väljer att 

beskriva omfattningen i siffror. Hen menar att även om det är många som lider av problematiken 

är det väldigt få som söker, alltså finns ett mörkertal.  

 
…jag tänker på siffror som är 8 till 9 procent av befolkningen i USA som har sexberoende. 
Då är det inte många som söker hjälp, kanske 3 promille? För vad händer med resten? Det är 
klart att det kanske påverkar mer än vad vi kan se eller anar [IP 7].  

 
 
Problemets omfattning diskuteras även i relation till Sverige och intervjuperson (4) menar att 

pornografin är en inkörsport till brottsliga handlingar, som sexköp, och att det är ett väldigt 

utbrett problem. 

 
Statistiskt säger man ju att det är 10 procent av svenska män som har köpt sex någon gång i 
livet… men porrsurfande, det är ju fler som har problem med det [IP 4]. 

 
 
Jönson (2010) skriver att problemets omfattning kan säga mycket om problemets karaktär. 

Beroende på hur ett problems omfattning beskrivs är det möjligt att kalla det exempelvis ett 

folkhälsoproblem eller ett hot mot landets ekonomi (Jönson, 2010). Intervjupersonerna 

beskriver inte sexmissbruket som ett folkhälsoproblem utan väljer istället att lyfta problemet 

som ett samhällsproblem med ett stort mörkertal och att sexfiltret hela tiden ligger på, vilket 

gör problemet mindre synligt. De menar att det påverkar mer än vi anar, men vem vet hur 

mycket? Jönson (2010) menar vidare att ett problems omfattning kan beskrivas allmänt i termer 

som stort och litet men även med siffror och statistik. Intervjuperson (1), (2) och (3) väljer att 

beskriva omfattningen mer allmänt och med ord. Intervjuperson (4) och (7) pratar mer i termer 

om omfattning i siffror och statistik. 

 

6. Diskussion 
 
Syftet med denna studie har varit att genom kvalitativa intervjuer förstå hur behandlare av 

sexmissbruk konstruerar sexmissbruk som problem. Syftet kunde uppnås genom fyra 

frågeställningar som var inspirerade av Jönsons (2010) perspektivanalys där fyra komponenter 

valdes ut som extra relevanta för vårt syfte. 

 

Den första frågeställningen var; hur definierar behandlare sexmissbruk och frågan besvaras 

under komponenten karaktär. Data som vi identifierade utifrån denna komponent var att 
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sexmissbruk är svårt att definiera. Personerna som anser sig ha problematik kring sin sexualitet 

får definiera problematiken själva och spektrumet är stort. Det finns ingen diagnos för 

sexmissbruk och forskningen är inte heller överens om hur man ska definiera problematiken. 

Vidare framkom att det finns likheter med andra beroenden i form av att ”kicken” är lik den 

som uppnås vid andra andra beroenden och tidsåtgången för att stilla sitt beroende eller 

missbruk är stort. Olikheterna var att man kunde dölja och rättfärdiga sitt missbruk på ett annat 

sätt än jämfört med andra typer av missbruk och beroenden. 

Den andra frågeställningen var; hur beskriver behandlare sexmissbrukets orsaker 

och frågan besvaras under komponenten orsaker. Data som vi identifierade utifrån denna 

komponent var att orsakerna till sexmissbruk låg på individ-, grupp och samhällsnivå. På 

individnivå var orsakerna att man hade en dålig självkänsla med mycket ångest. Personer med 

sexmissbruk har då använt sig av sexuella handlingar av olika slag för att dämpa denna ångest. 

Vanligt förekommande var också att man sexualiserade andra smärtsamma känslor, som sorg 

eller ilska för att slippa hantera dessa känslor. Diskussion fördes också kring vilken påverkan 

genetik och arv hade. Vissa menade att det hade en stor påverkan, medan andra påstod att det 

påverkade men var bara en del av andra orsaker. Vidare framkom att orsaker på grupp- och 

samhällsnivå var oengagerade familjer, splittrade familjer, trauma av olika slag samt 

pornografi.  

Den tredje frågeställningen var; hur resonerar behandlare kring sexmissbrukets 

lösningar och frågan besvaras under komponenten lösningar. Data som vi identifierade utifrån 

denna komponent var att lösningarna var individuella. En lösning som framkom var samtal som 

kunde leda till att personen med sexmissbruk fick en övergripande bild över sitt liv, beteende 

och mönster. Sedan kunde behandlarna förse klienterna med verktyg för att de inte skulle agera 

ut och falla tillbaka i gamla och oönskade mönster. Vidare diskuterades att fler i samhället borde 

bli involverade i att lösa problematiken, exempelvis skolor, vårdcentraler och politiker. 

Önskvärt inför framtiden var att kunna samtala kring ämnet sexmissbruk utan det tillhörande 

stigmat, att på något sättreglera pornografiskt material på nätet samt mer forskning och kunskap 

var också önskvärt inför framtiden.  

Den fjärde frågeställningen var; Hur ser behandlare på sexmissbrukets 

konsekvenser och omfattning och frågan besvarades under komponenten konsekvenser och 

omfattning. Data som vi identifierade utifrån denna komponent var att konsekvenserna av 

sexmissbruk var känslor av skam. Skammen blir sedan en drivkraft till att fortsätta agera ut 

sexuellt för att dämpa skammen, vilket leder till ännu mer skam och så blir denna känsla större 

och starkare. Utifrån det skamfyllda beteendet börjar sedan personen med sexmissbruk att leva 
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ett dubbelliv, där man agerar ut handlingarna i hemlighet. Här börjar individen sedan att 

upprätthålla olika fasader gentemot sin omgivning, där kopplingar görs till Goffmans 

dramaturgiperspektiv. Anhöriga blir ofta lidande i relationen med en person med sexmissbruk, 

tilliten brister och misstänksamhet och svartsjuka uppkommer för de anhöriga. Omfattningen 

av problematiken beskrevs olika, problematiken anses öka och ett mörkertal finns med i bilden 

eftersom folk inte söker hjälp. Diskussion fördes också kring det sexualiserade samhället som 

vi lever i och att pornografi kan vara en inkörsport till att köpa sexuella tjänster. 

 
Vi tycker att heterogeniteten gällande synsätten på problemet är mycket intressant, både hos 

behandlarna och individerna med ett sexmissbruk. Det finns en väldig tolkningsmakt gällande 

sexmissbruket och vi kunde se vi kunde se skillnader i hur man diagnostiserade eller inte 

diagnostiserade problemet. En stor del av den tidigare forskningen som presenterades under 

kapitel 2 samstämmer med denna studies resultat. Kaplan och Krueger (2010) menade att 

bristen på diagnostiska verktyg gör det svårt att definiera problematiken och vad som ingår i 

den (Kaplan & Kreuger, 2010). Många av behandlarna i denna studie lyfte bristen på 

begreppsdefinition som en del i problematiken. Steffens och Rennie (2007) såg i sin studie att 

anhöriga till sexmissbrukare påverkas otroligt av ett relationellt trauma (Steffens & Rennie, 

2007). När det kom till problemets konsekvenser menade en majoritet av behandlarna att 

påverkan på anhöriga var en tydlig konsekvens och behandling krävs även för de anhöriga. Vi 

presenterade även tidigare forskning kring medicinens försök att likställa det med andra 

beroenden och missbruk samt kritik mot detta från samhällsvetenskapen. En del av behandlarna 

i denna studie beskrev sexmissbrukets orsaker i medicinska termer, såsom att det går i familjen 

eller att personen har en beroendepersonlighet. Andra valde att betona omgivningens påverkan, 

exempelvis trauman under uppväxten.  

 
Vi använde oss av kvalitativa intervjuer och vi har tidigare fört en diskussion kring hur det 

kunde tänka sig påverka konstruktionen av sexmissbruk som problem. Vi tänker att 

beskrivningen inte enbart är kontextbunden till platsen där intervjun genomfördes utan också 

när, i vilken tidsanda, den utfördes. Vi vet att verksamheter kring behandling av den här typen 

av problematik växer och i framtiden vore det intressant att undersöka, med hjälp av 

fokusgruppsintervjuer, hur en grupp behandlare konstruerar problemet genom diskussion med 

varandra. Det vore också önskvärt om framtida forskning kunde, genom komparativa 

forskningsstudier, undersöka hur både behandlare och personer med sexmissbruk konstruerar 

problemet för att se likheter och olikheter i konstruktionen. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

Semistrukturerade intervjuer 
Genomgång av studiens syfte och frågeställningar. Information om datainsamling och de 
etiska överväganden gällande sekretess m.m.  
Tidsåtgång: 60 minuter.  
 
Bakgrundsfrågor:  

- Hur länge har verksamheten funnits?  

- Hur länge har du jobbat med detta? 

- Varför valde du att börja arbeta med detta område? 

- Vilken utbildning har du? Tidigare erfarenheter? 

- Arbetsuppgifter? 

- Ålder 

Allmänt:  

- Hur ser en typisk arbetsdag ut?  

- Hur kommer ni i kontakt med sexmissbrukare? 

- Om man ser till andra missbruk, som alkoholmissbruk eller drogmissbruk, hur anser 

du att sexmissbruk skiljer sig?  

- Kostar det något att få en behandling?  

Huvudfråga: Hur definierar behandlare sexmissbruk? 
 

- Hur bedömer ni att någon har ett sexmissbruk?  

- Kan ni beskriva en situation där ni gör en bedömning om en individ har sexmissbruk?  

- Hur ser ni på sexmissbruk i relation till andra problem? Är det besläktat med något 

eller några andra problem? 

- Hur, utifrån er erfarenhet, bedömer ni att sexmissbruk placerar sig som problem i 

samhället?  

Huvudfråga: Hur pratar behandlare om sexmissbrukets orsaker? 

- Vilka orsaker upplever ni ligger som grund för sexmissbruk?  

- Hur upplever ni att orsaker står sig i relation till varandra? 

- Är orsakerna knutna till individer eller kan orsakerna vara knutna till individens 

omgivning?  

- Hur upplever ni i erat arbete att ansvaret för sexmissbruket yttrar sig?  
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  Huvudfråga: Hur pratar behandlare om sexmissbrukets konsekvenser och omfattning? 

- Hur, utifrån er erfarenhet, yttrar sig sexmissbrukets konsekvenser? 

- Hur stort eller litet är problemet och varför?  

- Hur ser ni på sexmissbrukets omfattning? Hur ser ni på hanterbarheten av 

problematiken sexmissbruk för med sig?  

- Hur ser målgruppen ut?  

Huvudfråga: Hur konstruerar behandlare sexmissbrukets lösningar?  

- Finns det några lösningar på problemet? Individbaserade lösningar eller mer allmänna 

lösningar?  

- Vem eller vilka bär ansvaret för att lösa/stävja problemen kring sexmissbruk?  

- Hur ser era önskemål kring framtida läge ut gällande sexmissbruk?  

- Hur ser ni på hjälpen som erbjöds tidigare? Borde det ha gjorts mer och av vem? 

- När är man ”klar” eller färdigbehandlad? Vem bestämmer det? Vad behöver vara 

uppfyllt? Hur ser den avslutande processen ut? Har man uppföljningar och vidare 

kontakt eller bryter man det helt? 

 

Avslut 

- Vill du tillägga något 
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Bilaga 2 - Informationsbrev 
 

Informationsbrev 
Hej! 

Vi är två studenter som studerar på Linnéuniversitetet i Växjö, vi går nu sjätte terminen på 

socionomprogrammet. Vi har kommit överens via telefon och mail om att vi kan komma till 

er under v. 47 för att göra en/flera intervjuer. Vi vill informera er om att syftet med vår studie 

kommer att handla om hur ”behandlare konstruerar sexmissbruk som problem” och våra 

frågor kommer att beröra ämnet sexmissbruk utifrån olika vinklar, detta för att vi ska få en 

förståelse av hur sexmissbruk ”konstrueras”.  

Er kunskap och professionella kunskap kommer att utgöra en viktig del i vår studie, och vi är 

tacksamma för att ni vill delta i vår studie. Vi kommer att intervjua åtta behandlare som 

jobbar med sexmissbruk i olika städer och intervjun kommer att ske på er arbetsplats och tar 

cirka en timme. 

Ert deltagande är helt frivilligt och ni kan när som helst avbryta intervjun utan att motivera 

varför. Materialet som vi samlar in genom intervjuer kommer att avidentifieras och ni 

kommer att vara helt anonyma och vi kommer att se till att inget kan härledas tillbaka till er 

eller er verksamhet. Intervjuerna kommer att spelas in med en mobiltelefon, materialet 

kommer att behandlas så att ingen obehörig kan få tillgång till det och materialet kommer 

även att raderas när studien är genomförd. Vidare kommer vårt material endast att användas i 

forskningssyfte. 

 

Har ni några frågor eller om något är oklart så hör av er till oss: 

Johann Hökson                 076 - 3469577 jh223dc@lnu.student.se 

Marcus Olivi   072 - 2531392 mo222sj@lnu.student.se   

Handledare: Peter Hultgren                                           peter.hultgren@lnu.se   

 
Vi ser fram emot att träffa er och ni ska ha ett STORT TACK för att ni vill medverka i 
vår studie. 
/ Johann & Marcus 
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