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Abstract 

This study is a graduate paper written for the Institution of social work at Södertörn University. 

The study focuses on substance addiction which today is a phenomenon that is not used in the 

same context as other addictions such as alcoholism. 

 

The aim of this study was to put the phenomenon of sexual addiction in the same context as other 

addictions, to clarify that this dependence should be part of the same discourse. 

To put this problem in context with other addictions, we conducted narrative interviews with four 

recovery addictions who today are at various stages of recovery. The recovering addicts  life 

stories have been the basis for understanding the phenomenon of sexual addiction. Goffman's 

Stigma, Nakkens Jaget och missbrukaren and Beckers Utanför- Avvikandets sociologi  have been 

used to understand how the phenomenon of sexual addiction is similar to other addictions. 

The result shows that the phenomenon of sexual addiction is similar to other addictions as the 

compulsive behavior is of similar character. Using the phenomenon of sexual addiction in the 

same discourse as other addictions reduce stigma. 
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Sammanfattning 

Denna undersökning är en kandidatuppsats skriven för institutionen socialt arbete på Södertörns 

högskola. Undersökningen inriktar sig på ämnet sexberoende som idag är ett fenomen som inte 

används i samma kontext som andra beroenden tillexempel alkoholism. 

Syftet med denna undersökning var att sätta fenomenet sexberoende i samma kontext som andra 

missbruk för att tydliggöra att detta beroende bör ingå i samma diskurs. 

För att kunna sätta detta fenomen i kontext med andra beroenden utförde vi narrativa intervjuer 

med fyra informanter som idag är i sitt tillfrisknande. Informanternas livsberättelser har varit 

grunden för att förstå fenomenet sexberoende. Goffmans Stigma, Nakkens Jaget och 

missbrukaren samt Beckers Utanför- Avvikandets sociologi har använts för att förstå hur 

fenomenet sexberoende liknar andra beroenden och missbruk. 

Resultatet visar att fenomenet sexberoende liknar andra beroenden och missbruk då det 

tvångsmässiga beteendet är av liknande karaktär. Genom att använda fenomenet sexberoende i 

samma diskurs som andra beroenden minskar stigmatiseringen. 

 

Nyckelord: Sexberoende, missbruk, erkännande. 

  



 

 

Förord 

Denna kandidatuppsats är skriven på Södertörns högskola VT- 2013. Uppsatsen har vi skrivit 

tillsammans, samtliga kapitel har noga bearbetats av oss båda.  Eva Martinsson har haft 

övergripande ansvar för teorierna Stigma och Jaget och missbrukaren och Nina Visén för teorin 

Utanför- Avvikandets sociologi samt metoddelen.  

Vi vill tacka vår handledare Heiko Droste som varit ett stort stöd genom hela uppsatsskrivandet 

och för att Du aldrig slutade tro på oss. 

Vi vill framförallt tacka informanterna för Ert deltagande och Er öppenhet samt vår 

kontaktperson som hjälpt oss att hitta informanter. Utan Er hade denna studie inte varit möjlig. 

Vi är er evigt tacksamma och ni ska ha en stor eloge för att ni haft modet att dela med er av er 

livshistoria. Era livsberättelser har berört oss på djupet, Tack!  

 

Vi önskar er alla lycka i framtiden! 
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1. Inledning 

Missbruk och beroende är idag ett fenomen som fortfarande debatteras huruvida det ska klassas 

som en sjukdom eller inte. Sjukdomsbegrepp används för att förklara ett tvångsmässigt beteende 

där individen tappat kontrollen över sitt beteende. Medicinskt sett krävs det att missbruket 

uppfyller vissa av kriterierna inom DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders) för att klassas som ett missbruk. (Socialstyrelsen, 2007:34-37) Forskning kring 

missbruk är öppet och välforskat trots detta ingår inte sexberoende som en del i denna forskning. 

Vår utgångspunkt är att utreda fenomenet sexberoende med hjälp av fyra informanters 

livsberättelser för att sedan sätta det i kontext med andra missbruk.  

Det vi har kommit fram till är att sexberoende liknar andra former av beroenden såsom alkohol- 

och narkotikamissbruk.   

Debatten hurvida alkohol och narkotika skulle klassas som ett missbruk var länge levande precis 

som debatten om matberoende. Idag ser vi dessa problem som självklara beroenden och vi ställer 

oss frågan när ska sexuella problem bli klassade som beroende och på så sätt ses som en 

sjukdom? 

Vi anser att allmänhetens uppfattning kring sexualitet grundas i okunskap och rädsla för vad som 

gömmer sig bakom benämningen sexberoende. Media uppmärksammar Hagamannen, 

Södermannen och Alexandramannen som sexbrottslingar med psykiska störningar men debatten 

kring huruvida dessa sexbrottslingar skulle ha någon form av beroende uppmärksammas aldrig.  

Trots att Södermannen både dömts till fängelse och rättspsykiatrisk vård för de våldtäkter och 

våldtäktsförsök han begick under 1970- och 80-talet har debatten inte kretsat kring om 

Södermannens sexuella övergrepp skulle kunna grundas i någon form av sexberoende 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dermannen). 

Individer som utfört kriminella handlingar i påverkat tillstånd kan dömas till kontraktsvård som 

innebär att en missbrukare kan dömmas till vård istället för fängelsestraff om missbruket är 

orsaken till det brott som begåtts (kriminalvarden.se). 

Sexuella övergrepp är bara en av tio former som sexberoende kan uttrycka sig i. Att vara 

sexberoende är oftast inte förknippat med övergrepp och våld (Rydberg & Sundby, 2012:61).  

Redan i sökandet efter tidigare forskning som bedrivits i Sverige förstod vi vad denna okunskap 

http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dermannen


2 

 

grundade sig i då det inte gick att hitta någon forskning. Ämnet är så gott som orört förutom 

ämnena sexköp och prostitution. 

Vi vill betona att våra informanter inte utfört några våldsbrott i sitt utagerande utan förhållit sig 

till anonymtsex, fantasisex och förförelse- och erövring. 

1.1 Problemformulering 

Som blivande socionomer anser vi det är viktigt att ha kunskap om olika typer av missbruk och 

beroenden. Under utbildningens gång har vi vid få tillfällen berört olika samhällsproblem som 

hemlöshet, substansmissbruk och även olika former av sjukdomstillstånd. Efter att vi berättat för 

klasskamrater och lärare om vårt valda ämne blev vi chockade över den okunskap och de 

fördomar vi möttes av. På grund av den okunskap som finns kring sexberoende har vi valt att 

sätta det i kontext med andra missbruk som substansmissbruk. 

I undersökningen utgår vi från fyra individers berättelser om deras liv som sexberoende. Detta för 

att betona de likheter och skillnader som finns kring synen på dessa beroenden och missbruk. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet är att utreda fenomenet sexberoende i kontext med andra beroenden och missbruk utifrån 

fyra individers livsberättelser. 

1. Hur upplever informanterna sitt liv som sexberoende? 

2. Vad fick informanternas beroende för konsekvenser? 

3. Hur upplever informanterna den generella bilden av ett sexberoende? 

4. På vilket sätt kan sexberoende jämföras med andra former av missbruk och beroende? 

 

Disposition 

Dispositionen av vår uppsats innehåller åtta kapitel. Det inledande kapitlet består av 

problemformulering, syfte, frågeställning, disposition samt begreppsförklaring. I det andra 

kapitlet presenterar vi andra beroendeformer utifrån Socialstyrelsens riktlinjer samt en förklaring 

av fenomenet sexberoende. Tredje kapitlet innehåller det tillvägagångssätt vi haft samt källkritik. 
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Det fjärde kapitlet innefattar tidigare forskning. Kapitel fem består av de teoretiska 

utgångspunkterna. I det sjätte kapitlet presenteras vår insamlade empiri utifrån intervjuer. I det 

sjunde kapitlet presenteras den analys som gjorts utifrån våra teorier och tidigare forskning. 

Kapitel åtta består av en avslutande analys där fenomenet sätts i kontext med andra missbruk 

samt en slutdiskussion.  

1.3 Begreppsdefinition 

I undersökningen har ett antal begrepp varit centrala och för att läsaren ska förstå innebörden av 

begreppen kommer vi i detta avsnitt att definiera dessa. 

Självhjälpsgrupp: 

Startades på 40-talet av AA (anonyma alkoholister). Självhjälpsgrupper bygger på närvaro, 

ärlighet och öppenhet. 12-stegs programmet används för att hjälpa medlemmarna att sluta med 

sitt beroende/missbruk. (Sundby 2012:108-109) 

Cybersex:  

Beskrivs som en sexuell handling som sker över Internet med hjälp av en webbkamera. 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Cybersex) 

Substansmissbruk: 

Alkohol-, narkotika- och läkemedelsmissbruk (Psykologiguiden.se). 

 

2. Missbruk och beroende 

För att förstå hur sexberoende kan sättas i kontext med andra missbruk som substansmissbruk 

följer här nedan Socialtstyrelsens riktlinjer vid missbruk och beroende samt 

Arbetsmiljöverkets föreskrift om hur arbetsgivaren ska förebygga och vidta åtgärder. Detta 

kommer vi att problematisera i den avslutande delen av undersökningen.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Cybersex
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2.1 Socialstyrelsens riktlinjer vid missbruk och beroende 

Missbruk och beroende av droger framställs i olika sammanhang som en sjukdom. 

Sjukdomsbegeppet används för att beskriva det tvångsmässiga beteende som ingår i missbruk och 

beroende. Åsikterna kring begreppet går isär då vissa inom hälso- och sjukvården anser att 

missbruk och beroende inte är en sjukdom men att det leder till sjukdomsliknande tillstånd. 

Socialstyrelsens (2007) forskning visar att det finns olika förklaringsmodeller om alkohol- och 

narkotikaproblemens bakomliggande orsaker som till exempel tillgänglighet, ärftlighet och 

psykologiska faktorer. Det som talar för sjukdomsmodellen menar att den bidrar till att 

allmänheten inte moraliserar missbrukaren utan ser denne som ett offer för en sjukdom. Denna 

acceptans bidrar till att missbrukaren jämställs med andra sjukdomsgrupper. Socialstyrelsen 

menar att samhället hjälper individen när begreppen missbruk och beroende avdramatiseras. 

(Socialstyrelsen, 2007:34-35) 

Inom det medicinska är begreppet kopplat till diagonalskalan DSM-IV som används inom vården 

för att mäta användandet av substanser för att se om de föreligger ett missbruk. För att ett 

missbruk ska klassificeras som ett missbruk enligt DSM-IV krävs det att minst ett av fyra 

kriterier är uppfyllda under en tolv månaders period. 

1. Upprepad användning av alkohol eller narkotika som leder till misslyckande att fullgöra 

sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet. 

2. Upprepad användning av alkohol eller narkotika i riskfyllda situationer, exempelvis vid 

bilkörning eller i arbetslivet.  

3. Upprepade kontakter med rättsväsendet till följd av missbruket. 

4. Fortsatt användning trots återkommande problem (Ibid:37). 

För att ett beroende ska klassas som ett beroende krävs det att tre av sammanlagt sju kriterier 

uppfylls under en tolv månaders period.  

1. Behov av större dos för att uppnå ruseffekt. 

2. Abstinensbesvär när bruket upphör. 

3. Intag av större mängd eller intag under längre tid än vad som avsågs. 

4. Varaktig önskan, eller misslyckade försök, att minska intaget. 

5. Betydande del av livet ägnas åt att skaffa, konsumera och hämta sig från bruket av alkohol 



5 

 

eller narkotika. 

6. Viktiga sociala, yrkesmässiga eller fritidsmässiga aktiviteter försummas. 

7. Fortsatt användning trots kroppsliga eller psykiska skador (Ibid: 37). 

Missbruk och beroende enligt DSM-IV betecknas som skadligt bruk som på ett sätt skadar hälsan 

antingen psykiskt eller fysiskt.  

Socialstyrelsen menar att de som arbetar inom missbruk- och beroendevården samt det i 

samhället finns olika beteckningar för att benämna individer med alkohol och narkotika problem 

som till exempel alkoholist, narkoman och periodare. Dessa olika benämningar bidrar till att 

individen blir stigmatiserad. Socialstyrelsen rekommenderar därför hälso- och sjukvård samt 

socialtjänsten att använda begreppen personer med beroende eller missbruksproblem. (Ibid:39) 

Socialstyrelsen anser att en samverkan mellan kommuner och landsting samt 

självhjälpsorganisationer har betydelse för ökad kompetensutveckling kring ämnet (Ibid:68). 

Socialstyrelsen (2006) menar att abstinens är ett av kriterierna för att passa in i diagonalskalan för 

alkoholberoende. Det innebär att individen ska känna abstinens efter avslutad alkohol tillförsel. 

Tillståndet kan få allvarliga konsekvenser som krampanfall och ångest men är oftast 

komplikationsfria. (Socialstyrelsen, 2006:155) Avbrutet intag av alkohol eller droger bidrar till 

att nervcellerna blir uppretade vilket leder till psykiska och fysiska symtom (Ibid:157). 

Återfall är vanligt förekommande efter att individen varit nykter under korta men även längre 

perioder. Risken för återfall är livslångt precis som andra medicinska sjukdomstillstånd som till 

exempel diabetes. Behandling kan inte ses som ett botemedel för sjukdomen utan som 

symtomlindring. För att individen ska undgå sjukdomssymtom bör behandlingen upprepas eller 

pågå kontinuerligt. Symtomfrihet är svårt att uppnå när det gäller beroende och missbruk, återfall 

är en del av det naturliga förloppet. (Ibid:188) 

Behandling som 12-stegsprogram och kognitivbeteendeterapi menar Socialstyrelsen är exempel 

på behandlingar som haft bra effekt (Ibid:197). 

2.2 Arbetsmiljöverket 

Arbetsmiljöverkets föreskrift 13§ beskriver att olika former av missbruksproblematik är 

förekommande i arbetslivet. Det är inte acceptabelt att arbetstagaren är påverkad av 

berusningsmedel på arbetsplatsen ur en säkerhetssynpunkt. Individen blir en hög arbetsmiljörisk 

för sig själv men även för sin omgivning. En handlingsplan för hur missbruket ska hanteras i 
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form av olika stödåtgärder bör appliceras. Åtgärder bör snarast möjligt vidtas av arbetsgivaren för 

att stödja individen i sitt missbruk. Arbetsgivaren bör hjälpa individen före, under och efter 

behandlingen. (AFS 1994:1 Sida 12-13) 

 

2.3 Sexberoende 

Beroende är ett beteende som från början har varit en frivillig handling men som vid upprepning 

leder till tvångsmässighet. I hjärnan finns ett belöningssystem, detta system reagerar positivt när 

det får stimulans. Det kan handla om belöningar i form av mat, alkohol, narkotika och sex. Det 

gemensamma för alla typer av beroende är att det blir ohanterligt och det krävs större doser för att 

nå ruset. En sexberoende person har ett tvångsmässigt beteende som helt dominerar individens 

liv. Sexet har högsta prioritet, högre än familjen och vännerna. De är villiga att offra familjen för 

att kunna behålla och fortsätta sitt begär. (Rydberg & Sundby 2012:9-10) 

Sundby anser att en avgörande faktor för att minska risken för återfall är att vara öppen och ärlig 

om sitt missbruk. En plan för sitt tillfrisknande är viktigt precis som för andra beroenden och 

missbruk. Matmissbrukare lär sig att förhålla sig till sina begär precis på samma sätt som en 

sexberoende måste lära sig att förhålla sig till sina begär. Individerna måste lära sig skillnaden 

mellan tvångsmässighet och hälsosam lust. Beroendesystemet som skapats måste raseras för att 

öka avståndet mellan det gamla jaget och det nya. Det första två åren är känsligast för återfall. 

(Ibid:110-111) 

Sundby menar att ett glas vin kan vara tillräckligt för en alkoholist att falla tillbaka i sitt 

beroende. För en mat- och sexberoende är total avhållsamhet av naturliga skäl omöjligt då 

människan är i behov av närhet och föda för att överleva. Detta medför att det är viktigt för mat- 

och sexberoende att förstå de bakomliggande orsakerna till beroendet och dess begär. 

Förbindelsen mellan kroppen, hjärnan och behovet av mat är mekanismer som kopplats bort hos 

en matberoende vilket liknar sexberoende problematiken. Det handlar om att förhålla sig till den 

plan som är uppsatt och lära sig att känna igen signalerna. (Ibid:114-116) 
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2.4 Olika former av sexberoende 

Amerikanska forskare har identifierat tio former av sexuella beteenden som även visats sig 

stämma överens med den behandling som bedrivs i Sverige (Rydberg & Sundby, 2012:61). 

Vanligast bland sexberoende är att ägna sig åt minst två av dessa varianter: 

1. Fantasisex: 

De som är beroende av fantasisex upphetsas vanligast genom objektifiering av människor, 

erotiska fantasier eller av olika situationer. Det är tanken och fantasin som står för största 

delen av utagerandet men det kan även förekomma onani. 

2. Voyeurism: 

Voyeurism innebär att individen i hemlighet iakttar en annan människa. Utagerandet 

handlar om visuell stimulans. Vanligt förekommande beteende är att smygtitta på andra, 

besöka porrbutiker och se porrfilm. 

3. Förförelse och erövring: 

Handlar om att erövra och förföra. Individen har ofta flera relationer samtidigt och det är 

vanligt att intresset avtar efter första sexuella kontakten. Att bli bekräftad av andra är ett 

starkt behov. 

4. Exhibitionism: 

Upphetsningsmönstret kretsar kring att få uppmärksamhet genom kroppsdelar som har 

sexuell koppling. Det handlar om att exponera delar av kroppen, ex. onanera på offentliga 

platser, blottning. 

5. Köpt sex: 

Handlar om individer som köper sexuella tjänster som ex. prostitution, striptease m.m. 

Betalningen kan ske både med hjälp av pengar men även genom presenter, betalade 

räkningar osv. 

6. Utbytessex: 

Handlar om ett strikt kontrollbehov inriktat på bytet eller försäljning av sexuella tjänster. 

7. Sexstöld: 

Utagerandet bygger på att individen utför en rad sexuella gränsöverskridande handlingar 

där individen inte blir avslöjad fast möjligheten finns. 

8. Anonymtsex: 

Kretsar kring att individen har relationer med okända personer, oftast sker det i det 
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verkliga livet eller på Internet. Timmar går åt till jakt på sexobjekt och omständiga 

förberedelser, ex. one night stands. 

9. Utbyte av smärta: 

Utagerandet handlar om ett utbyte mellan smärta, skam och förödmjukelse. Masochistiska 

handlingar är vanligt förekommande med inslag av självskadebeteende för att höja den 

sexuella upphetsningen. 

10. Exploaterandesex eller sexuella övergrepp: 

Delas in i tre grupper där det handlar om att utnyttja eller kränka: Offrets ålder, Offrets 

tillit eller genom våld. Utagerandet handlar om att utnyttja den utsatte, ex. läkare som 

sexuellt utnyttjar sin patient (Ibid: 61-88). 

3. Metod 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för de metoder och tillvägagångssätt vi använt oss av för 

att kunna besvara syfte och frågeställningar. 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod för att komma åt informanternas attityder, känslor och 

tankar. En kvalitativ metod beskriver oftast individer eller situationer ur ett helhetsperspektiv som 

sedan avgränsas till att fokusera på olika teman. En kvalitativ metod användas för att få fram den 

subjektiva uppfattningen så att undersökaren kan förstå sig på vad informanten upplever och 

beskriver. ( Larsson m.fl. 2005:92) 

Vi har använt oss av ett abduktivt perspektiv då vi kombinerat ett deduktivt och ett induktivt 

perspektiv. Larsson (2005) menar att det deduktiva perspektivet skiljer sig från det induktiva 

perspektivet då det redan i början av studien finns en eller flera teorier som forskaren använder 

sig utav för att nå sitt material. (Ibid:20-23)  Däremot anser vi att ett induktivt synsätt är bra när 

man tolkar informanternas svar. Vi använde oss av det abduktiva perspektivet då vi innan 

uppsatsskrivandet redan valt två teorier samt att vi i efterhand kompletterat med ännu en teori för 

att analysera vårt empiriska material.  

I den tidigare forskningen samt i teoridelen har vi utvalda kapitel valt att sammanfatta hela 

kapitel och delar ur artiklar. Detta medför att exakta sidnummer till referenserna i vissa delar kan 

vara svåra att finna.  
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Vi har använt oss av narrativa intervjuer som styrs av informantens egen berättelse om dennes 

liv, från början tills dagen då intervjun genomförts. 

Trots (2010) menar att intervjun ska styras utifrån informantens livsberättelse med hjälp av 

intervjuaren. Väsentliga delar får senare i intervjun återupptas av intervjuaren för att komplettera 

viktiga delar av berättelsen. (Trots, 2010:48-50) Eftersom vi inte känner informanten sedan 

tidigare finns det inget förtroende mellan parterna vid intervjutillfället. Däremot kan det finnas en 

stor risk att väsentlig fakta inte kommer fram. 

I sökandet av informanter kontaktade vi två olika organisationer i Stockholm som arbetar med 

behandling för sex- och kärleksmissbrukare. Där fick vi kontakt med personal som arbetar inom 

verksamheten som lovade att hjälpa oss med informanter. Efter mail- och telefonkontakt med 

informanterna bestämde vi möte med var och en av dem. De informanter vi fick kontakt med var 

samtliga män i åldrarna 29-64. 

Val av plats för intervjun studerades noga. Vi ansåg att miljön var viktig för intervjun då vi inte 

ville bli störda av ljud i omgivningen eller risken att stöta på någon bekant. För att inte låta 

informanten ta på sig onödigt ansvar för val av plats gav vi några öppna förslag på platser som 

tillexempel grupprum på bibliotek. 

Undersökningens frågeställning har till största del besvarats genom intervjuer med informanterna. 

För att tolka intervjun på bästa sätt valde vi att båda skulle delta under intervjuerna trots att vi var 

medvetna om att detta kunde bidra till en känsla av underläge för informanten. Trost (2010) 

menar att detta kan bidra till att intervjuaren får ett makövergrepp över situationen. (Ibid:67). Vi 

ansåg att vi tillsammans skulle tolka informanternas svar mer tillförlitligt om vi båda deltog samt 

att vi kunde komplettera varandra under intervjuns gång.  

Informanterna och organisationerna blev i tidigt skede informerade om att de skulle få vara helt 

anonyma i uppsatsen. Konfidentialitet råder då informanternas identitet inte kommer att vara 

igenkännbara och kommer därför ha figurerade namn (Trost, 2010:127).  Med risk för att 

informanterna delar med sig mer än vad de tänkt är det extra viktigt att säkerhetsställa deras 

anonymitet (Larsson. m.fl.2005:119). Intervjuerna har genomförts var och en för sig i grupprum 

på ett av Stockholms bibliotek. Informanterna fick först ta del av de frågor som varit till grund för 

intervjun och därefter delade informanterna med sig av sina livsberättelser. Till en början 

upplevde vi informanterna som avvaktande och försiktiga med vad de berättade men under 
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intervjuns gång blev informanterna allt mer bekväma i sin roll. Vi blev positivt överraskade av 

hur mycket informanterna delade med sig av sina livsberättelser då vår föreställning var att 

informanterna enbart skulle förhålla sig till frågorna för att undgå att dela med sig av känslig 

information. Under intervjuns gång har vi intervjuare enbart lyssnat och nickat medgivande för 

att senare komplettera berättelsen med frågor som varit relevanta för undersökningen. 

Intervjuerna pågick tills det att informanterna avslutat sina livsberättelser och vi ställt våra 

följdfrågor, intervjuerna tog två till tre timmar.  

Vi använde oss av ljudupptagare för att vid ett senare tillfälle ha möjlighet att citera våra 

informanter och minska risken för eventuella missuppfattningar. Innan vi startade ljudupptagaren 

var vi noga med att få ett medgivande av informanten. Efter avslutad intervju transkriberades 

intervjuerna med hjälp av ljudupptagaren samt genom diskussion av våra tolkningar. 

Vi har valt att fokusera på personer som haft ett sexberoende och som idag inte är aktiva. Alla 

informanter har genom sin behandling någon koppling till Stockholm och är i dagsläget i sitt 

tillfrisknande.  

3.1 Källkritik 

För att kunna förklara vad sexberoende är har vi använt oss av Rydberg och Sundbys bok Det är 

inte kärlek - när sex blir en drog som är den enda boken om ämnet i Sverige. 

Sunby har sedan 1980-talet arbetat med behandling av sexberoende. Vi anser att litteraturen har 

bidragit till en djupare förståelse av beroendeproblematiken även fast litteraturen saknar 

vetenskaplig grund.  

I Rydberg och Sundbys bok hänvisar Sundby till en amerikansk studie gjord av Patrick Carnes 

Don´t call it love. Denna studie är beställningsmaterial och svår att få tag i vilket medfört att vi 

använde oss av Sundbys tolkning av studien. Den forskning som finns bedrivs till stor del i USA 

och på den svenska marknaden finns enbart forskning om sexköp och prostitution. Vi riktar själva 

kritik till den tidigare forskning vi använt som bedrivits i USA då vi undersöker fenomenet 

sexberoende i Sverige. Samtidigt har den amerikanska forskningen förstärkt att fenomenet 

sexberoende liknar andra beroende. 

Vi valde att intervjua fyra sexmissbrukare som idag lever i sitt tillfrisknande och därmed inte 

utagerar idag. Antal år i tillfrisknandet varierar samt behandlingsformerna. Vi har inte haft någon 
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möjlighet att påverka eller ifrågasätta de informanter som valt att inte delta i undersökningen då 

vi använt oss av en kontaktperson. Informanterna som valde att delta i undersökningen tog själva 

kontakt med oss på telefon. Anledningen till att informanterna valde att ställa upp anser vi 

grundar sig i att de vill belysa och uppmärksamma ett beroende som i dag inte finns i samma 

diskurs som andra missbruk.  

Vi har förståelse för att informanternas berättelser kan ha påverkats genom den behandling och 

terapi de tagit del av. I terapisamtal har informanterna fått hjälp och redskap till en förståelse för 

beroendet. Vi anser att detta kan ha bidragit till att informanterna i efterhand har kommit till 

insikt om deras liv vilket bidragit till att deras livsberättelser kan återberättas. Vi menar därmed 

att deras berättelser kan ha sett annorlunda ut om informanterna inte deltagit i någon form av 

behandling. Den insikt och förståelse dessa informanter fått i behandlingen har bidragit till att 

samtliga kunnat delge sin livsberättelse från uppväxten framtill idag. Vi anser att vi uppnår 

reliabilitet då sannolikheten att andra undersökare skulle uppnå samma resultat i och med att 

samtliga informanter deltagit i behandling (Larsson. m.fl.2005:294). 

4. Tidigare forskning 

I sökandet efter tidigare publicerat material av vårt valda ämne upptäckte vi att det i liten 

omfattning forskats om sexmissbruk eller sexberoende i Sverige. De material vi funnit i Sverige 

har till största del handlat om prostitution och sexköp. Forskningen bedrivs till största del i USA. 

Vi har fått begränsa det material vi funnit och anpassat det till det centrala i vår undersökning. 

Studien Out of control sexual behavior: A qualitative investigation visar Giugliano (2006) att 

orsaken till sexuellt utagerande oftast grundas i att individen vill ersätta en tidigare avsaknad av 

intimitet, gottgöra en dålig självkänsla eller på grund av en flykt från olika trauman.  

Utagerande kan även grunda sig i att individen vill bli sedd och uppmärksammad. Majoriteten i 

den gjorda studien ville se sig själva speglas som något positivt, de ville stärka den narcissiska 

bilden av dem själva. För att väga upp den avsaknaden av bekräftelse har informanterna utagerat 

sexuellt. Sexuella erövringar har använts för att tillgodose psykologiska och känslomässiga 

behov. 

Giuglianos studie visar att en del av informanternas sexuella utagerande grundas i att de vill få 

känna en gemenskap, uppleva känslor som omtanke, kärlek och ömhet. Dessa informanter anser 
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att sex och kärlek inte hör ihop och har svårigheter med att upprätthålla långa intima relationer. 

Giuglianos studie visar även att den största orsaken till sexberoende grundar sig i 

intimitetsproblem samt en låg självkänsla hos individen. Sexuellt utagerande bidrar till att 

självförtroendet höjs och blir starkare samtidigt som studien även visar att många deltagare 

använt utagerandet som en flykt från traumatiska upplevelser. 

Studien visar att sexuellt utagerande används för att dämpa smärtsamma känslor och upplevelser. 

Utagerandet används som ett verktyg för att undvika de negativa känslor som de upplever. 

Studien visar att detta är övergående för alla typer av missbruksformer, utagerandet används som 

en form av självmedicinering från ångest och depression (Ibid:361-375). 

Danebacks (2009) undersökning Kärlek och sexualitet på Internet är den största undersökningen 

som gjorts i Sverige. Undersökningen handlar om svenskarnas användning av Internet när det 

gäller sex och kärlek och vilka konsekvenser användandet ger samt hur det påverkar dem. 

Studien visar att 1,3 miljoner av Sveriges befolkning använder Internet i ett sexuellt syfte vilket 

motsvarar 14 procent av befolkningen (Ibid:14). Sex och kärlek på Internet är ett nytt sätt att 

uttrycka sig och utforska sin sexualitet med möjligheten att vara anonym. Undersökningen visar 

att tillgängligheten av Internets utbud skulle kunna bidra till att missbruk uppstår. Internet 

används bland annat som en informationsbas för sex, pornografi och sexuella relationer. Studien 

som skedde i Sverige år 2009 bekräftar att Internet är den viktigaste informationskällan för sex 

både gällande kunskap och utforskande av sin sexualitet. (Ibid:14-16)  

I den vetenskapliga artikeln Treating the Sexually Addicted Client: Establishing a Need for 

Increased Counselor Awareness framgår det att samma diagonalskala kan användas vid 

substansmissbruk (alkohol, narkotika) som till sexmissbruk då kriterierna för de båda passar in. 

Detta bidrar till en ökning av begreppen missbruk och beroende. I manualen DSM-IV 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) som täcker alla kända psykiatriska 

störningar och sjukdomstillstånd ingår definitionen av missbruk. Trots detta nämns inte 

sexmissbruk på något sätt i manualen. Debatten om sexmissbruk är ett missbruk eller inte skiljer 

sig fortfarande mellan professionella inom vård och behandling. Liknande åsikter fanns även då 

alkoholism introducerades som en sjukdom vilket visar på okunskap och fördomsfulla åsikter 

(Hagedorn&Juhnke, 2005:66-86). 
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Den amerikanske forskaren Patrick Carnes utförde studien Don´t call it love under åren 1985-

1991, där 1000 sexmissbrukare som gått i terapi deltog. Majoriteten av deltagarna sade sig 

komma från familjesystem utan känslomässig närhet och där kränkningar och övergrepp 

förekom. I studien visar det sig att samtliga hade fått allvarliga konsekvenser i och med 

missbruket. Konsekvenserna gick att dela in i direkta negativa konsekvenser som uppstår genom 

olika handlingar som förlust av familj, vänner och arbete samt indirekta negativa konsekvenser 

som är det som drabbar andra exempelvis att en partner avslöjar olika sexuella handlingar 

(Rydberg & Sundby 2012:14-15). 

Mozart är en pågående forskningsstudie som bedrivs på Karolinska institutet i Stockholm 

tillsammans med Casm (Centrum för andrologi och sexualmedicin). Denna studie syftar till att 

öka kunskaperna kring det som kallas sexberoende eller sexmissbruk. Målet är att utveckla 

behandlingsmetoder som är effektiva för personer som anser sig ha svårt att kontrollera sina 

sexuella beteenden. Det kan till exempel handla om okontrollerad porrkonsumtion, tvångsmässig 

onani eller upprepande av tillfälliga sexuella kontakter. 

De som deltar i studien måste vara minst 18 år samt haft något av dessa problem de senaste sex 

månaderna. Deltagarna får först besvara en enkät för att problembilden ska bli synlig och för att 

se om gruppbehandling kan vara till hjälp. Resultaten jämförs med de andra deltagarna för att se 

om de lider av liknande besvär. Därefter blir det enskilda samtal med en läkare och en psykolog 

för att nyansera bilden av den enskildes situation så att denne får den behandling som krävs. 

Deltagandet är frivilligt och de kan när som helst avsluta studien, resultaten från undersökningen 

behandlas under sekretess. 

Idag finns det ingen allmänt etablerad och utvärderad psykoterapeutisk behandling för detta 

problem så Mozart-studien utgör ett behövligt försök för att utveckla en standardiserad och 

vetenskapligt grundad behandlingsform. (karolinska.se) 

5. Teori 

I detta avsnitt inriktar vi oss på tre teorier som ligger till grund för vår analys. För att analysera 

vårt resultat krävdes en djupare förståelse av missbruksförloppet samt den avvikelse och 

stigmatisering informanterna utsatts för. Teorin om missbruk använde vi som ett redskap för att 

förstå missbruksförloppet för att sedan kunna sätta det i kontext med andra missbruk. Goffmans 
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teori om Stigma och Beckers teori om Avvikelse har används för att analysera informanternas 

känslor samt den generella bilden som finns av ett sexberoende. 

5.1 Missbruksteori 

För att beskriva missbruksförloppet använder sig Nakken (2012) av en processmodell. 

Missbruksprocessen beskriver hur individens beteende konstant förändras under missbruket. 

Processen börjar med en inre förändring som medför att hela livsstilen förändras på grund av 

missbruket. Därefter bryts livet allt mer samman och individen hamnar i en livskris. Nakken 

(2012) hävdar att alla missbrukare på ett eller annat sätt genomgår denna process men att den kan 

bestå av olika former av kriser och förändringar. Han anser att det finns stunder i livet då alla 

människor kan utveckla en missbruksrelation. Oftast är dessa tillfällen förknippade med någon 

form av förlust vilket medför att personen känner ett behov av att ersätta det som förlorats. 

Förluster i nära relationer, ideal och status ökar risken för att skapa en missbruksrelation. 

(Nakken, 2012:12-21) 

Nakken (2012) menar att desto djupare individen hamnat i sitt missbruk desto mindre bryr han 

sig om vad som händer andra och sig själv. Fokuset handlar om att uppnå ett rus genom att 

agera ut. Detta benämner han som livssammanbrottets stadium på grund av att individens liv nu 

börjar falla isär. Missbruket börjar nu få konsekvenser och är inte längre ett välbehag. Missbruk 

är en stressframkallande sjukdom vilket bidrar till att individens liv bryts samman. Individen får 

allt svårare att stänga av sina känslor och beter sig på ett sätt individen inte trott varit möjligt. 

Missbruket tar över hela individens livsstil vilket bidrar till en kontrollförlust där individen inte 

kan kontrollera sina handlingar.  

Nakken förklarar missbruket som en sjukdom, när någon är sjuk avlägsnas denna individ från 

det som anses vara normalt. Ett missbruk innebär att individen avviker från det normala och 

sunda förhållande när det gäller en händelse eller ett objekt. (Ibid:63-69) 

Sexmissbrukaren ser andra i första hand som objekt, i andra hand som människor. 

Missbrukarens närmaste blir trötta, frustrerade och får slutligen nog av att bli behandlade på 

detta sätt (Ibid:19) 

Att se andra människor som objekt leder till att missbrukaren blir isolerad och får ett ökat avstånd 

till andra. Individen blir mer inåtvänd vilket medför att detta blir starten för missbrukarens 
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problem med andra människor. Missbrukaren blir bra på att manipulera och han/hon tänker 

enbart på sig själv. Det är inte längre Jaget som har kontroll utan missbruket, vilket ökar 

skamkänslorna och missbrukaren börjar tycka synd om sig själv och känna sig som ett offer. 

(Ibid:55-56) 

Missbrukaren har enbart fokus på missbruket vilket blir en bekostnad på Jaget. När en 

missbrukare ska tillfriskna måste Jaget få en förnyelse, Jaget måste bli viktigt igen. Missbrukare 

är oförmögna att vara ärliga och avgörande är att missbrukaren måste bli ärlig mot sig själv och 

mot andra. Ärlighet skapar tillit och tillit skapar trygghet vilket är en viktig del för individen i sitt 

tillfrisknande. Nakken (2012) beskriver 12-stegsbehandlingen och andra självhjälpsgrupper som 

viloplatser dit missbrukaren kan gå för att uppleva trygghet. På dessa platser känner missbrukaren 

en gemenskap och medlemmarna hjälper varandra att ta sig ur svåra och tunga processer. Det är 

en svår process och det tar tid och mycket arbete att tillfriskna. (Ibid:99-105) 

5.2 Stigma 

Goffmans (2011) teori om stigma bygger på att stigma är en social relation och att det framträder 

som en mindre önskvärd egenskap som gör individen olika andra. Stigma handlar även om att 

samhället kategoriserar människor och att det är den sociala miljön som avgör vilka kategorier av 

människor man stöter på. När någon avviker från en kategoriserad grupp bryter denna individ 

mönstret. Enbart individens närvaro är tillräcklig för att kunna fastställa vissa egenskaper hos 

honom/henne. (Goffman 2011:10) Ett annat centralt begrepp när man talar om stigma är 

skylning. Detta innebär att individen försöker skydda sig mot de allmänna värderingar som 

kopplas samman med det stigma som individen anses ha. Ett exempel på detta kan vara när en 

individ byter namn för att få en ny identitet. (Ibid:113) 

Goffman beskriver tre typer av stigma, det kroppsliga, det personliga och det sociala (triala). Med 

det kroppsliga menar han individer med någon form av funktionshinder, det personliga handlar 

om mentala problem som till exempel missbruk och viljesvaghet, det sociala är etnicitet och 

religion sådant som förmedlas från generation till generation.  

Den stigmatiserade individen kan känna skam över sitt tillkortakommande då de kommer till 

insikt med att det är onormalt och skamligt att ha denna egenskap. Närvaron av de som anses var 

”normala” personer ökar klyftan mellan det verkliga jaget och det krav han/hon ställer på sig 

själv. (Ibid:15)  
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Att leva med ett stigma innebär att vara betraktad som en avvikare i olika bemärkelser. 

Skillnaden mellan den tillskrivna identiteten, hur andra ser på personen och den verkliga 

identiteten kan medföra att individen avskärmas både från sig själv och från samhället och lever 

då sitt liv utanför. Men individen behöver inte vara utanför utan han/hon kan söka sig till de som 

Goffman kallar ”de egna och de vise”. 

När Goffman beskriver de egna och de vise menar han att de stigmatiserade kommer till insikt att 

det finns de som har liknande stigma som en själv och att de inte är ensamma om detta. Här 

finner de en gemenskap i att de båda är stigmatiserade och kan på så vis handleda varandra i hur 

man klarar av att leva med stigmat och på så sätt få moraliskt stöd och inte bli betraktade som 

avvikare. (Ibid:28) 

Här kan det bli att de även får känna att de inte är den person som är mest stigmatiserad utan att 

det finns de som har värre symtom. Ett exempel kan vara en alkoholist som jämför sitt drickande 

med en annan och då kommer fram till att den andres stigma är värre då den personen tar sin 

första sup redan på morgonen vilket han inte gör. Det finns även vissa grupper/verksamheter som 

enbart arbetar utifrån dessa kategoriseringar bland annat Anonyma Alkoholister (AA). Här får 

medlemmarna en tillhörighet och alla är med för att de har ett stigma i form av ett 

alkoholberoende. De visa är de mer ”normala” de som har varit med om något liknande eller som 

arbetar inom detta område och som på så vis kan förstå den stigmatiserade och se honom/henne 

som en vanlig människa. Detta medför att individen inte känner skam över sitt stigma. Goffman 

menar att känslan som tillkommer i en sådan gemenskap är en vi- känsla och de blir normala i 

gruppen men är fortfarande stigmatiserade i samhället. (Ibid:29-31) 

Stigmat är ett generellt drag i samhället och som förekommer överallt där det finns 

identitetsnormer. Oavsett om det gäller större avvikelser än det som normalt sett definieras som 

stigmatiskt eller om det är en liten sak som personen själv känner att den skäms för.  

De flesta individer känner någon gång i livet någon form av att de är avvikande från de normala. 

(Ibid:142-143) 

Utåt sett ser en sexmissbrukare ut som vem som helst, man kan inte på det yttre se att den här 

individen har ett missbruk. Han/hon kan inte kategoriseras in i ett missbruks fack enbart efter 

första mötet. 

Den stigmatiserade individen utvecklar ofta misstänksamhet mot det som anses vara normalt. En 
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före detta missbrukare visar inte ständigt sitt stigma utan han/hon kan välja om man vill dölja 

eller visa det. Med detta anser Goffman (2011) att personen är misskreditabel vilket innebär att 

en individ inte kan välja om de vill dölja sitt stigma eller inte. (Ibid:50-51) 

Goffman (2011) menar också att stigma inte handlar om att en individ enbart är stigmatiserad och 

andra enbart är normala. Individer kan bli av med sitt stigma, få nya stigman och vara utan 

stigma, detta kan variera beroende på var individen befinner sig i livet. (Ibid:142-143) 

5.3 Utanför- Avvikandets sociologi 

Becker (2006) menar att det är vi själva som skapar vad som är normalt och vad som är 

avvikande. Det är utifrån dessa regler som vi drar gränsen för vad som ingår i det normala men 

också för vad som avviker från det som vi anser är normalt.  

Becker delar in avvikelser i tre olika former: 

 Rent avvikande – De som tydligt avviker från de regler som är uppsatta och som även 

från sin omgivning tolkas som avvikande. 

 Falsk anklagelse – De som inte bryter mot de regler som är uppsatta i samhället men som 

vissa ändå kan uppfatta som avvikande. 

 Hemligt avvikande – De som bryter mot de regler som finns i samhället men som andra 

inte upplever som avvikande. (Becker, 2006:31) 

Hur avvikelse tolkas och upplevs skiljer sig från individ till individ men även från samhälle till 

samhälle. Beteenden och handlingar behöver inte vara de enda som anses vara avvikande från 

den sociala ordningen som finns i samhället utan de kan även vara kategoriseringar av människor. 

(Ibid:35) 

Becker menar att det finns en problematik i denna teori då samhället består av flera olika grupper 

av individer där individerna kan ingå i olika grupper samtidigt. Detta innebär att en individ kan 

bryta mot en regel i ena gruppen samtidigt som det kan vara en normal handling i den andra 

gruppen. Problematiken kan vara att individerna styrs in i de regler som är skapta i gruppen utan 

att själva vara med och påverka dem. (Ibid:28)  

Stämplingsteorin går ut på att man bestämt betraktar en individ som en avvikare. Det är på grund 

av dessa stämplingar som individens självuppfattning formas utifrån andras bild av individen 
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menar Becker. Individen behöver inte i första hand se sig själv som en avvikare utan det är först 

när andra individer börjar betrakta individen som avvikare som individen även börjar leva upp till 

den bilden. (Ibid:41) 

Det är först när individen blivit stämplad som avvikare som självbilden drabbas. Bilden som 

skapats av denna stämpling bidrar till att individen ses som den individ som ingår i den 

kategoriseringen. Har en individ blivit rubricerad som ”sexberoende” menar Becker att den 

tidigare bilden av individen har försvunnit och det enda individen ses som är just sexmissbrukare. 

(Ibid:39) 

Becker diskuterar både homosexuella och kriminella som avvikande och menar att  fort 

utomstående individer kategoriserar/stämplar dessa som avvikare börjar även bilden av de själva 

förändras i och med att de inte längre anses vara ”normala”. Dessa avvikare har även problem 

med att ta sig in i olika delar av samhället på grund av den stämpeln de fått. De kan röra sig om 

svårigheter att få ett visst arbete, tillhöra en viss gemenskap eller få möjlighet att gifta sig. 

(Ibid:42-43) 

Det är vi själva som till största del avgör vad som är normalt och vad som är avvikande. Det är 

utifrån dessa regler som vi bestämmer vilka som ingår i gemenskapen eller vilka som är utanför. 

6. Resultat 

I resultatdelen presenterar vi vår tolkning utifrån intervjuerna med informanterna. De utvalda 

delarna vi använder oss av har varit genomgående och återkommande i alla intervjuer. Eftersom 

vi använt oss av narrativa intervjuer kommer vi att presentera resultatet i tre delar samt en 

avslutande del om hur informanterna anser att den generella bilden av en sexmissbrukare ser ut.  

Delarna är indelade i: innan informanterna började utagera, under tiden det levde i sitt missbruk 

och efter då de lever i sitt tillfrisknande. Informanterna är i idag i sitt tillfrisknande och samtliga 

har genomgått någon form av behandling. Återfall i utagerandet har förekommit hos samtliga 

informanter i behandlingen. Behandlingstiden har varierat hos informanterna samt deras tid i 

tillfrisknandet. Alla informanter är män mellan 29-64 år, namnen på dessa kommer inte att 

framgå i avsnittet då dessa är helt anonyma därav beskrivs de som person A, B, C och D. 

Efter samtliga intervjuer fick vi frågan om varför vi valt att skriva om detta ämne. Informanterna 

var både nyfikna och glada över att vi uppmärksammat ämnet. De ansåg att detta ämne inte var 
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med i samhällsdebatten som andra missbruk trots tillgången till enkla kontakter och pornografi 

via Internet.  

6.1 Person A 

Ålder: 38 år 

Kön: Man 

Varaktighet: 20 år 

Tillfrisknande: 3 år 

Innan 

Person A växte upp i en medelstor stad i Sverige i en dysfunktionell familj bestående av mamma, 

pappa och två syskon. Mamman var alkoholiserad och pappan ofta frånvarande. Vid 8-års ålder 

utsattes han för sexuella övergrepp av en familjemedlem. Dessa övergrepp valde A att behålla för 

sig själv av rädsla för att hans mammas alkoholintag skulle eskalera. Det förekom mycket porr i 

familjen, hans pappa läste porrtidningar helt öppet framför familjen.  

Under uppväxte tog A sällan med sig kompisar hem och han kände sig väldigt ensam trots att han 

sågs som en rolig, snäll och glad person av omgivningen.  

I tonåren insåg A att han var homosexuell, detta bidrog till att han kände sig mer avvikande och 

annorlunda än vad han gjort tidigare. Homosexualitet var under denna tid inte lika socialt 

accepterat som det är idag. A menar att samhället var homofobiskt, vilket hans lärare även 

uttryckte. Detta bidrog till att A även höll sin sexuella läggning hemlig för sin omgivning.  

Under tiden 

I början av gymnasiet upptäckte A Heta linjen, och det var då allt började.  

 

... Jag kunde liksom inte sluta redan då liksom...för att...kom ihåg hur jag var så jäkla rädd att mina 

föräldrar skulle upptäcka vad jag höll på med.  

 

I början fick A ut mycket av beroendet men allt eftersom kände han mer och mer att han gjorde 

mycket fast han egentligen inte ville. Det var under gymnasietiden A insåg att han hade ett 
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tvångsmässigt beteende till sitt sexuella utagerande. A berättade att han under denna period 

började besöka parker där homosexuella män träffades. Det var där han började ha sexuella och 

anonyma relationer med män. Han vågade inte vara sig själv utan använde sexet för att få 

bekräftelse och känna tillhörighet.  

 

...det var en rumsrenplats på något sätt, det var inget konstigt att gå dit när man är gay. Den äldre 

kompisen sa då att det här kan du bli beroende av [skratt] och jag går här ofta och väntar på att den rätta 

ska komma liksom... Parken låg liksom ovanför stan, så när jag stod där uppe kunde jag höra och se 

festlivet där nere. Så det var liksom väldigt odlat den här utanförskapsgrejen, det blev väldigt tydligt kan 

jag se såhär i efterhand. De var här jag fick luft och kunde andas och vara mig själv... 

A tappade tidsbegreppet och kunde befinna sig i parken hela nätterna. Det var inte ovanligt att 

han kom dit vid midnatt och inte gick därifrån förens vid sju tiden på morgonen, ”bara en timma 

till”. 

I 20-årsåldern upptäckte han bastuklubbar och där kände han att han passade in men samtidigt 

kände han att han svek den andra sidan där familjen, vännerna och resten av samhället befann sig. 

A kände skam över sig själv och han säger att detta är skammens sjukdom. 

Han försatte sig i en situation i hemstaden vilket gjorde att han inte längre kunde bo kvar. Vid 

denna tidpunkt hade han haft sex med i stort sett alla gaykillar inklusive vänners pojkvänner. 

Vilket ledde till att han kände sig som ”horan i parken”. Detta bidrog till att A valde att flytta till 

Stockholm fast besluten om att hans tidigare beteende inte skulle återupptas. 

Trots A:s löfte till sig själv återupptogs beteendet, det kunde vara allt från Heta linjen, RFSL-

chatt, till gayklubbar. En kollega till A hittar historik av chattmeddelande i A:s arbetsdator, dessa 

meddelanden innehöll detaljerade grova sexuella anspel. Trots detta var det ingen som ifrågasatte 

eller talade med honom om detta. 

A inledde ett förhållande med en man, denna relation pågår under hela A:s missbruksperiod. 

Även fast A är i en relation fortsätter han sitt beteende och han har anonymtsex med andra män. 

Relationen bestod av lögner, svek och stora konflikter på grund av A:s beteende. För att rädda 

relationen valde de att tillsammans flytta till en ny stad. A tappade snabbt kontrollen över sitt 

missbruk, han gav upp inför missbruket, det fick göra vad det ville med honom.  
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..jag kände mig helt kidnappad av beroendet.... 

Hösten 2009 insåg A att han var sjuk, han kunde inte längre kontrollera sina handlingar och 

gjorde saker som han aldrig gjort tidigare trots ett långt missbruk. 

 

 ...trots att jag bestämt mig kvällen innan så hamnar jag där det första jag gör på morgonen. Rent logiskt 

så hamnar jag där på morgonen och det finns ingen där på morgonen. Det är höst, löven har börjat falla 

av liksom och ja, jag hamnar där...och då står jag där och har självsex...och då hör jag en dagisklass 50 

meter bort, livet är där utanför mig. Då när jag står där känner jag att jag är sjuk, fan vad sjuk jag är. Det 

var då jag fattade att jag var sjuk. 

Han känner nu att han är ett med missbruket, det har tagit över honom helt och hållet. 

Efter att ha levt ett parallellt liv med ena foten i vetskapen om sitt missbruk och sökandet efter 

hjälp vågar A ta kontakt med en klinik i Stockholm där han kan få hjälp. 

Efter 

I behandlingen fick A omdefiniera sig själv och lära sig förhålla sig till de skamkänslor han 

känner. Han är idag öppen med sin homosexualitet och sitt beroende vilket är en viktig del i 

behandlingen och i självhjälpsgrupperna. Det var först när han själv berättade att han var 

homosexuell och sexmissbrukare som hans omgivning erkände att de tidigt anat att något inte 

stod rätt till. Hans föräldrar har accepterat att A är homosexuell och sexmissbrukare men hans 

syster vägrar att ta reda på vad ett sexmissbruk innebär då hon är rädd för att det ska vara en 

pedofil eller en våldtäktsman. A måste idag med ord och framförallt handling visa att han 

förtjänar sina vänners tillit som han i alla år försummat. 

Generella bilden 

A anser att den generella bilden av sexberoende handlar om okunskap då många inte vill erkänna 

att detta beroende finns. I tillfrisknandet menar han att det är viktigt att andra accepterar 

beroende. Han menar att detta är viktigt för dem som är i tillfrisknandet att även de kan acceptera 

att det är ett beroende på samma sätt som ett narkotikamissbruk. 

A berättar att anonymtsex kan liknas vid amfetamin och fantasisex (porrnografi) vid LSD då det 

är samma kemikalier som produceras i hjärnan.  
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Då det inte finns någon definition av fenomenet sexberoende anser A att det gör det svårare att 

känna till beroendet. Samtidigt anser han att detta kan vara en generationsfråga då han menar att 

unga är mer öppna när det gäller sexualitet. Han önskar att fler före detta missbrukare träder fram 

och talar om beroendet då han har en förhoppning om att detta beroende kommer att 

uppmärksammas på samma sätt som debatten kring matberoende. 

6.2 Person B 

Ålder: 46 år 

Kön: Man  

Varaktighet: 8 år (3-4 år som riktigt aktiv) 

Tillfrisknande: 3 år 

Innan 

B beskriver att han växte upp i en dysfunktionell familj i Stockholm. Detta bidrog till att han 

under tonårstiden i perioder var deprimerad. I tidig ålder gifter sig B, äktenskapet är långt och 

olyckligt. Efter 15 år skiljer de sig och B får ensam vårdnad om deras tre barn. Kort därefter 

träffade B en ny kvinna som han inleder en relation med och det var då han började söka sig till 

andra kvinnor. Till vissa av dessa kvinnor var B tydlig med att berätta att han var i ett förhållande 

medan han i andra påstod sig vara singel.  

Under tiden 

B började nu ljuga för sin omgivning. 

 

...Det går ju så mycket tid också bara att jag liksom träffar folk eller kvinnor då utan de var ju också en 

psykisk upptagenhet eller mental besatthet. Hela tiden fundera på hur ska jag göra nu, hur ska jag gå 

vidare, vem kan jag hitta ikväll liksom eller i morgon, den här veckan hur ser den ut, kan jag planera in 

några sådana här kärleksmöten. Det blir ju en stressad situation, ett stresspåslag. Också alla lögnerna, 

vad har jag sagt och till vem, började skriva små fusklappar... 

B:s omgivning märkte att han var oärlig och opålitlig och började mer och mer dra sig undan. 

Han kom ofta sent till möten och hans barn kände sig åsidosatta vilket de också berättade för 
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honom. Omgivningen hade trots det en positiv bild av honom som ensamstående pappa vilket 

bidrog till att B:s kärleksrelationer inte uppmärksammades.  

De flesta av B:s vänner kände till hans beteende då han ofta delade med sig av sina 

kärlekshistorier. Han sågs som den roliga killen med sköna historier och många av hans vänner 

kunde bli avundsjuka på B och hans erövringar. Vännerna framställde honom som en Casanova. 

B dolde de mest extrema erövringarna och han målade upp en förskönad bild av beroendet. 

B tillbringade större delen av sin vakna tid på Internet i sökandet efter sexuella relationer. 

Nätterna tillbringade han framför datorn och han började även missköta sitt arbete då han 

spenderade den största tiden på chatt- och dejtingsidor.  

Barnen var medvetna om B:s många tillfälliga relationer men la ingen större vikt i det utan antog 

att han hade svårt att hitta den ”rätta”. Genom sina kärleksrelationer får B könssjukdomen 

klamydia och även fast han smittat sin sambo och andra kvinnor han varit med fortsätter han sitt 

beteende. Könssjukdomen tog hårt på B, han fick bitestikelinflammation och blev tvungen att äta 

kraftiga penicillinkurer som han blev helt utslagen av. Trots flera försök kunde han inte sluta med 

sina kärleksrelationer. 

B:s sambo valde trots allt att fortsätta relationen men insåg att B hade problem. Efter att hon 

hittat en bok om sex- och kärleksberoende visade hon den för honom. Det var då han insåg att 

han behövde hjälp för att komma ifrån sitt missbruk. Han tog kontakt med en klinik i Stockholm 

men det dröjde ytterligare två till tre månader innan han vågade sig dit. 

Efter 

B känner idag stolthet och tacksamhet för att han tagit sig ur sitt beroende och vågat förändra sig 

själv. Han känner sig däremot ångerfull mot de han har skadat. B har fortfarande kontakt med en 

del av sina gamla vänner medan vissa av dem tagit avstånd då de inte längre ser honom som den 

roliga killen. De nya vänner han har idag har han till störst del fått via självhjälpsgruppen och den 

gemenskapen som finns där. Denna gemenskap anser B är viktig när man ska ta sig ur ett 

beroende då man inte klarar av det ensam.  

B har i sin behandling fått lära sig hur viktigt det är att vara öppen och ärlig om sitt beroende. 

Mot hans grannar har han varit ärlig om sitt beroende och han upplever att de flesta är toleranta 
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men han får ofta höra skämt om hur det gått för honom senast han var på krogen och om han fått 

något ragg. Han menar att vissa stör sig på det samtidigt som många accepterar det. B:s mamma 

lever däremot i förnekelse, hon känner till att det finns sexberoende men vägrar inse att hennes 

son skulle vara det. 

Generella bilden 

B anser att sex i relationer fortfarande är ett ämne i samhället som det inte talas öppet om trots att 

fler upplysningsprogram om sex visas på TV. Med det menar han att ämnet blir belyst men att det 

inte problematiseras. 

På grund av den lättillgänglighet som finns på Internet anser B att sexberoende är det största 

missbruket som finns i samhället. 

Han anser även att samhället klassar individer som utför sexuella våldsbrott som att de har en 

psykisk störning fast det i grunden kan handla om individer som har ett sexberoende.  

6.3 Person C 

Ålder: 64 år 

Kön: Man 

Varaktighet: 48 år 

Tillfrisknande: 6 år 

Innan 

Person C växte upp i en mindre stad i Sverige tillsammans med sina föräldrar och en syster. 

Familjen hade svårt med känslomässig kontakt då de varken visade känslor eller ömhet. I 

grundskolan blev C mobbad och de känslor som uppstod kunde han inte visa hemma utan höll de 

för sig själv. Redan i tidig ålder hade han ett riskfyllt alkoholintag och använde detta tillsammans 

med självsex som en flyktväg bort från verkligheten. 

Under tiden 

Som 19 åring flyttade C till Stockholm för att utbilda sig, där träffade han en tjej som han levde 

ihop med under några månader innan han snabbt tappade intresset för henne. Någonstans insåg C 

att det var konstigt att han tappade intresset fort och att han hela tiden hade korta relationer. Han 
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upplevde det inte som ett problem utan blev betraktad som något bra då hans manliga vänner såg 

upp till honom och till och med kunde visa avundsjuka, han kallar det för Casanovasyndrom. 

 

Bland män blir det ju så att man blir beundrad istället... om du har ett sånt här syndrom har du väldigt 

mycket kvinnor så tycker män att det är bra, man blir beundrad på något sätt. Det verkar vara så, inte 

nog med att man börjar missbruka man får bekräftelse också. Positiv bekräftelse av andra män i alla fall, 

att du gör det och det förstärker att du gör något rätt.  

C kände en total oförmåga att vara ärlig både i en relation till en kvinna men även mot sina 

vänner som i grund och botten handlade om en rädsla av att avvika från de andra. Han började 

mer och mer fundera över varför han inte kunde ha en riktig relation när hans vänner började 

gifta sig och skaffa barn. Trots dessa tankar såg C ner på människor och föraktade de som var i 

en relation. De levde ju inte livet, enligt honom. 

Vid 30 års ålder inleder C ett stort projekt inom show business, detta medför många utlandsresor 

och uppmärksamhet från media. Utlandsresorna medförde många korta relationer med unga 

kvinnor och han började uppleva en känsla av kontrollförlust och beroendet började ta över allt 

mer. Projektet bidrog till att C ständigt var på resande fot vilket han menar gynnade hans 

beroende. 

Kvinnorna C träffade berättade för honom att det inte gick att komma honom nära. När någon 

kom för nära drog han sig undan. Det var som en push and pull-effekt vilket var ett genomgående 

mönster i alla C:s relationer. Dessa relationer började påverka hans arbete samt relationen till 

hans vänner som nu började se ner på honom. C började ljuga allt mer och dölja stora delar av 

hans relationer med olika kvinnor. Även hans vänner började ana att han hade problem men det 

var ingen som sa något till honom. Han tyckte själv att han under denna period hade 

relationsproblem men såg det inte som ett beroende. 

Vid 50-års ålder började C att söka sig till prostituerade runt om i världen och inleda relationer 

med kvinnor i andra länder som han sedan tog med sig till Sverige. Relationerna inleddes i form 

av förförelse där C ofta betalade kvinnornas räkningar och köpte dyra presenter för att få 

bekräftelse. C inledde en relation med en kvinna i utlandet som var exfru till en tungt kriminell 

man. Denna man hotade C till livet och han blev tvungen att fly för sitt liv tillbaka till Sverige. 
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Efter den traumatiska resan och flykten för sitt liv börjar C inse att han inte längre kunde 

kontrollera sitt beteende. Att hans vänner fått barn, gift sig och den tidigare känslan av förakt av 

att de inte levt livet började nu övergå till en insikt om att han hade allvarliga problem och att allt 

skedde utanför hans kontroll. På grund av den kontrollförlust C kände att han hade och de 

situationer han utsatte sig för valde C att anförtro sig till en väninna. Hon visade honom en 

hemsida för sex- och kärleksberoende där han utförde ett test som visar om individer har problem 

med sin sexualitet eller relationssvårigheter. C får insikt om att han är sex- och kärleksberoende 

vilket han upplevde som en traumatisk och fruktansvärd händelse. Efter några månader tar han 

sig till ett möte för sexberoende. 

Efter 

C upplever att självhjälpsgrupperna har varit till stor hjälp i hans tillfrisknande då han känt 

tillhörighet genom andras berättelser. Han beskriver tillfrisknandet som en besvärlig resa och att 

det är en lång process att bli fri från sitt beroende. Det handlar om att ändra livsstil vilket C 

upplevt som en av de svåraste delarna, då han har varit tvungen att bryta kontakten med alla 

kvinnorna samt göra sig av med all pornografi han haft i många år. 

Idag är C öppen med sitt missbruk och han har avslutat sina projekt runt om i världen. Han har 

fortfarande kontakt med sina gamla vänner samtidigt som han fått lov att ta avstånd från de 

vänner som har samma livsstil som han själv har haft. 

Generella bilden 

C anser att sexberoende är stigmatiserat i samhället precis som psykisk sjukdom. Han menar att 

en sexberoende, precis som individer som lider av depression, väljer att dölja sin sjukdom på 

grund av att inte avvika från det som anses vara normalt.  

C upplever att många bagatelliserar problemet då det inte anses vara sjukligt att titta på 

pornografi eller ha många tillfälliga sexuella relationer. Samtidigt blir han bemött med misstro då 

vissa anser att han inte berättat hela historien utan att han även ska ha haft sexuella relationer med 

minderåriga och utfört andra övergrepp. 

Tändningsmönster för de som brukar alkohol är likadant för dem som tänder på barn menar C att 

det inte är individens fel då det är en form av kontrollförlust som grundar sig i sjukdomen. 
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6.4 Person D 

Ålder: 29 År 

Kön: Man 

Varaktighet: 15 år 

Tillfrisknande: 1 år 

Innan 

D växte upp i en förort till Stockholm med sina föräldrar och två syskon. Pappan arbetade mycket 

och var sällan hemma, D upplevde det som att han växte upp med en förälder. Han kan inte 

minnas att han på något sätt såg någon kärlek mellan föräldrarna men han upplevde att mamman 

gav barnen mycket kärlek och omtanke. 

Under tiden 

I slutet av högstadiet inledde han sin första sexuella relation med en jämnårig tjej som han sedan 

inledde ett förhållande med. Några månader in i förhållandet började D att flirta och inleda korta 

sexuella relationer med andra tjejer på skolan. Situationen han försatte sig i bidrog till konflikter 

mellan honom och hans vänner men även med flickvännen då de ingick i samma umgängeskrets. 

D ljög ofta om påstådda rykten och hävdade att de inte var sanna. På grund av alla konflikter 

valde D att börja på en gymnasieskola i innerstaden, vilken han kan se som en flykt idag.  

Under gymnasietiden fortsatte D att vara otrogen mot sin flickvän och ljög ständigt om vart han 

varit och vad han gjort. För sina nya vänner berättade han inte att han hade flickvän utan skröt om 

de andra tjejerna han träffade och kunde ofta förvränga och överdriva de han varit med om. D:s 

vänner kallade honom ofta för ”player” för att han hade många olika tjejer. 

Efter att flickvännen fått nog av att ständigt komma i andra hand gör hon slut. D insåg då vad han 

hade gjort och fick kraftiga skuld- och skamkänslor. För att dämpa dessa känslor inledde han ett 

nytt förhållande med en kollega. Relationen blir inte långvarig då D fortsatte sitt gamla mönster 

med lögner, otrohet och svek. D började söka sig till dejtingsidor där han fick kontakt med nya 

kvinnor, han uppskattade att det kunde röra sig om ett 50-tal samtidigt. Alla träffade han inte 

personligen utan det handlade även om cybersex där han var mer intresserad av att visa upp sig 

själv än att se på andra. Bekräftelsen han fick av kvinnorna efter att han hade visat upp sig i 

kameran gav för stunden en känsla av tillfredsställelse som snabbt övergick till en känsla av 
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ångest och skam. D spenderade sina helger på nattklubbar där han beställde in champagne och 

drinkar för att locka till sig kvinnor. 

Han försatte sig i en ekonomisk kris då han levde över sina tillgångar och började ta pengar från 

sin arbetsplats för att kunna upprätthålla sitt beroende. 

D förlorar sitt arbete efter några månader då de kommer på honom att han har stulit pengar och 

blir kort därefter av med sin lägenhet och blir då tvungen att flytta hem till sina föräldrar. 

 

 Fan de var helt sjukt alltså, från att ha varit kungen i baren till att flytta hem till morsan och farsan igen. 

27 år arbetslös, hemlös, jag hade fan bara tur att de inte anmälde mig. De kändes helt sjukt, polarna hade 

seriösa relationer och jag kunde fan inte ens hålla det i liv en vecka. 

För att kunna upprätthålla sitt missbruk började han ljuga för sina föräldrar om vart han varit och 

vad han gjort. Tiden hemma spenderade han framför datorn på olika dejtingsidor. D skämdes och 

började må allt sämre, det gick till och med så långt att han funderar på att ta sitt liv. 

Hans mamma kände oro och misstänksamhet mot sin son på grund av hans levnadssätt. Efter att 

hon sökt igenom hans dator och hittat mängder med pornografi, en lång telefonlista med olika 

nummer till kvinnor samt sparade chattkonversationer konfronterar hon honom. D gick direkt in i 

en försvarsställning samtidigt som han kände en enorm lättnad. Han kände avsmak över det som 

hans mamma hittat i hans dator. Efter det att D kommit till insikt med hans problem sökte han sig 

till en självhjälpsgrupp för sex- och kärleksberoende. 

Efter 

D känner att han måste förlåta sig själv innan han kan ta itu med den skam och skuld han känner 

inför sina gamla vänner som han under hela sin uppväxt levt med en lögn inför. De personer D 

umgås med idag och känner tillhörighet till är de han lärt känna genom sin självhjälpsgrupp. 

Dessa vänner betyder oerhört mycket för honom i hans tillfrisknande samt hans mamma som är 

den enda utomstående som känner till hans beroende.  

 

 Det är skönt att slippa ljuga och ha den ständiga jakten på någonting. Fast det är sjukt svårt att leva som 

den nya D samtidigt är jag tacksam över den hjälp jag får och de människor jag har runt omkring mig 

idag. Den som lever får se [skratt]. 
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Generella bilden 

D hade själv aldrig hört att de fanns något som hette sex och kärleksberoende innan han själv 

sökte hjälp. Detta menar han är vanligt förekommande i samhället. Han anser att det är svårt att 

acceptera sin egen sjukdom om inte samhället gör det.  

D fick positiv bekräftelse av sina vänner under hela sitt missbruk vilket han anser beror på 

okunskap och att det är många som inte ser det som en sjukdom.  

7. Analys 

I detta avsnitt belyser vi de upptäckter som gjorts under samtliga intervjuer tillsammans med de 

teoretiska perspektiven. Vi kommer att uppmärksamma de centrala delarna för att kunna besvara 

vår frågeställning. I den senare delen av analysen sätter vi sexberoende i kontext med andra 

missbruk. 

Omgivningen 

Gemensamt för dessa informanter är att de kommer från dysfunktionella familjer där de känner 

avsaknad av känslomässig kontakt. De upplever att de inte har haft någon möjlighet att uttrycka 

sina känslor eller berätta om händelser som varit traumatiska. Detta medförde att informanterna 

valde att behålla dessa känslor och händelser för sig själv. I studien Don’t call it love framgår det 

att familjesystem utan känslomässig närhet är vanligt förkommande hos dessa missbrukare 

(Carnes i Rydberg & Sundby, 2012:14-15). Nakken (2012) menar att denna avsaknad i en nära 

relation ökar risken för att skapa en missbruksrelation (Ibid:21).  

En av informanterna började använda självsex i tidig ålder för att fly från sina traumatiska 

upplevelser. Giuglianos (2006) forskning visar att sexuellt utagerande grundas i att individen vill 

ersätta en tidigare avsaknad av intimitet, gottgörande, dålig självkänsla eller flykt från olika 

trauman (Ibid:361-375). Då samtliga informanter kommer från dysfunktionella familjer kände de 

redan i tidig ålder att de var avvikande. Stigma handlar om att samhället kategoriserar människor. 

Goffman (2012) menar att när en individ avviker från en kategoriserad grupp bryter denna 

individ mönstret och blir därmed avvikande. (Ibid:10) Det är vi själva som skapar vad som är 

normalt och vad som är avvikande (Becker 2006:35). En av informanternas sexuella läggning 

samt samhällets syn på homosexuella bidrog till att han kände sig ännu mer avvikande än vad han 

gjort tidigare. Han menar att han aldrig kände att han passade in oavsett om han befann sig på 
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platser för homosexuella eller med familj och vänner. Eftersom samhället består av flera olika 

grupper där individer kan ingå i flera grupper samtidigt uppstår problem då det finns olika regler i 

olika grupper. Becker (2006) anser att en individ kan bryta mot en regel i ena gruppen samtidigt 

som det kan vara normalt i den andra gruppen. Så fort utomstående grupper kategoriserar 

individer som avvikare börjar även bilden av de själva att förändras. (Ibid:28) Dessa avvikare 

menar Becker får problem med att ta sig in i olika delar av samhället på grund av den stämpling 

de fått (Ibid:41). 

Majoriteten av informanterna upplevde att deras omgivning hade en positiv bild av dem i början 

av missbruksperioden.  

Bland män blir det ju så att man blir beundrad istället... om du har ett sånt här syndrom har du väldigt 

mycket kvinnor så tycker män att det är bra, man blir beundrad på något sätt. Det verkar vara så, inte 

nog med att man börjar missbruka man får bekräftelse också. Positiv bekräftelse av andra män i alla fall, 

att du gör det och det förstärker att du gör något rätt.  - Person C 

 

 I umgängeskretsen sågs de alltid som den individen med roliga och spännande historier. De sågs 

även som ”casanovor” och ”players” i positiv bemärkelse.  

Två av informanterna valde att dölja de mest extrema erövringarna medan den tredje informanten 

använde sitt utagerande som ett ytterligare redskap för att få bekräftelse från sin omgivning. 

Giuglianos (2006) forskning visar att en del utagerande kan grundas i att individer vill bli sedda 

och uppmärksammade (Ibid:361-375). Gemensamt för dessa informanter var att de ville spegla 

sig själva som något positivt. En av dessa informanter fick även positiv bekräftelse för att han var 

ensamstående pappa medan den andra informanten sökte sig till yrken som medförde positiv 

bekräftelse och uppmärksamhet. Den fjärde informanten skiljer sig från de övriga då han använde 

anonymt sex för att få bekräftelse och känna tillhörighet bland homosexuella män.  

Majoriteten av informanterna började mer och mer fundera över varför de inte kunde ha en riktig 

relation när deras vänner inledde seriösa förhållanden, gifte sig och skaffade barn. Trots dessa 

tankar såg informanterna ner på dessa personer då de ansåg att vännerna var tråkiga och inte 

levde livet. Detta medförde att deras bild av sig själva som ”casanovor” och ”players” förstärktes. 

En av informanterna upplevde att många av hans vänner kunde bli avundsjuka på hans erövringar 

vilket förstärkte bilden från hans sida att de andra var mer avvikande.  
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Nakken (2012) anser att missbruket är grunden till att individens sätt att leva konstant förändras. 

De ser andra i första hand som objekt och i andra hand som människor (Ibid:55-56). Samtliga 

informanter beskriver att de hade en total oförmåga att vara ärliga mot sin omgivning.  

Den inre processen som sker hos missbrukaren medför att hela livsstilen förändras på grund av 

missbruket (Nakken, 2012:12). Från att ha varit hemligt-avvikande då informanterna tidigare inte 

blivit klassade som avvikande av sin omgivning till att de nu på grund av sina lögner och svek ses 

som rent-avvikande då de tydligt avviker från de regler som är uppsatta (Becker 2006:31). 

Utåt sett syns det inte att en individ är en sexmissbrukare utan det är först i diskursen av 

erkännandet som kategoriseringen som avvikare kan ske (Becker 2006:35, Goffman 2012:10). 

Tre av informanterna har själva fått känna på stigmatiseringen kring erkännandet av beroendet. 

Samtliga har mötts av förakt och okunskap när de delat med sig av sin beroendeproblematik.  

En av informanterna berättar att hans syster känner rädsla över vad en sexmissbrukare är.  

Trots att han varit i sitt tillfrisknande i 3 år har hans syster inte vågat söka information om vad det 

innebär att vara sexberoende i rädsla av att det skulle vara en våldtäktsman eller pedofil. En 

annan informant beskriver att han i erkännandet mötts av fördomar då frågor om våldtäkt och sex 

med minderåriga kommit på tal samtidigt som han har mötts av andra som bagatelliserat 

problemet. 

Den tredje informanten har både fått ett positivt och negativt bemötande i sitt erkännande. Hans 

barn kände lättnad över att få en förklaring till deras pappas frånvaro medan hans mamma lever i 

total förnekelse gällande sin sons beroende. Mamman är medveten om att missbruket finns men 

fast besluten om att hennes son inte är missbrukare utan att han enbart har svårt för att hitta den 

rätta. Informanten får ofta kommentarer som ”fick du något ragg igår?” av sina grannar vilket han 

kan uppleva som kränkande samtidigt som han i sitt tillfrisknande förstår att det handlar om 

okunskap. 

Denna stämpling som individen utsätts för kan bidra till att individens självuppfattning förändras. 

Becker (2006) menar att individen i första hand inte behöver se sig som en avvikare utan det är 

först när andra börjar betrakta individen som avvikare självuppfattningen förändras. (Ibid:41) 

Omgivningens okunskap kan bidra till att individen väljer att vara misskreditabel och dölja sitt 

missbruk (Goffman 2011:50-51).  
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Gemenskapen 

Samtliga informanter beskriver tillfrisknandet som den svåraste perioden då de måste rannsaka 

sig själva och bygga upp sin nya personlighet utan missbruket. Nakken (2012) menar att det 

första och viktigaste steget i tillfrisknandet är att skapa tillit då tillit skapar trygghet som är viktigt 

i tillfrisknandet. Individerna måste lära sig att vara ärliga mot sig själva men också mot sin 

omgivning. (Ibid:99) 

En av informanterna beskriver att han tidigare var sitt beroende men att beroendet idag måste bli 

en del av honom. Samtliga informanter berättar om vikten av att vara öppna med sitt beroende då 

det är en del av tillfrisknandet, även fast en av informanterna inte kommit dit ännu. 

Självhjälpsgrupperna bygger på en stark gemenskap där individerna ska hjälpa varandra ur sina 

missbruk. Nakken (2012) beskriver att det är i denna gemenskap individerna ger varandra kraften 

att orka ta sig ur. (Ibid:100)   

I gemenskapen kommer de till insikt om att de finns andra som har liknande stigma som de 

själva. Detta bidrar till att de inte längre känner sig stigmatiserade då de i gemenskapen inte 

betraktar varandra som avvikare. I denna gemenskap uppkommer en vi-känsla där samtliga 

informanter får lära sig att leva med stigmat. Gemenskapen kan bidra till att individen inte känner 

sig lika stigmatiserade på grund av att andra i gemenskapen ses som mer stigmatiserade då de 

anses ha ett värre symtom (Goffman 2012:29). 

Konsekvenser 

Desto längre in i missbruket informanterna hamnat desto större konsekvenser har missbruket 

medfört menar Nakken (Nakken 2012:63-69). Majoriteten av informanterna kände skuld och 

skam inför sin partner när missbruket tog över trots detta kunde de inte sluta utagera. Fokus 

handlade om att uppnå ett rus genom att utagera. Missbruket tar över individens livsstil vilket 

bidrar till en kraftig kontrollförlust.  Missbrukaren blir allt mer isolerad och börjar ta avstånd till 

sin omgivning. De blir inåtvända och får problem med sin omgivning. Omgivningen ses som 

objekt och dessa blir betydelselösa när missbrukare inte kan använda dem till att förstärka 

missbruket. Nakken (2012) menar att det inte längre är individen som har kontrollen utan 

missbruket som tagit över vilket bidrar till att individen känner skam och ser sig själv som ett 

offer. (Ibid:55-56) 
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 ... Det går ju så mycket tid också bara att jag liksom träffar folk eller kvinnor då utan de var ju också en 

psykisk upptagenhet eller mental besatthet. Hela tiden fundera på hur ska jag göra nu, hur ska jag gå 

vidare, vem kan jag hitta ikväll liksom eller i morgon, den här veckan hur ser den ut, kan jag planera in 

några sådana här kärleksmöten. Det blir ju en stressad situation, ett stresspåslag. Också alla lögnerna, 

vad har jag sagt och till vem, började skriva små fusklappar. – Person B 

Nakken (2012) anser att missbruk är en sjukdom som framkallar stress vilket påverkar individens 

liv i så hög grad att det tillslut bryts samman (Ibid:63-69). Samtliga informanter försummade sina 

relationer och vänner då de aldrig kom i första hand. Relationerna bestod av svek, lögner och ett 

ständigt frånvarande. Majoriteten av informanterna använde Internet som ett forum för att hitta 

tillfälliga relationer. Internet används till stor del som ett forum för att hitta kunskap och 

tillfredställelse gällande sexualitet. Danebacks (2009) forskning visar att tillgängligheten till 

Internet och dess forum underlättar missbrukarens utagerande samt förstärks ytterligare då 

individen har möjlighet att vara helt anonym (Ibid:15-16). 

Samtliga informanter utsatte sig för stora risker och försatte sig i situationer som var svåra att ta 

sig ur. Det kunde handla om mordhot, könssjukdomar och stölder vilket bidrog till en ständig 

flykt från situationerna de försatt sig i. Kontrollförlusten bidrog till att arbetet påverkades i den 

utsträckningen att halva arbetsdagen kunde gå åt till att sitta på dejtingsidor men även stölder från 

arbetsplatsen förekom. Stressen och skammen över sitt beteende bidrog till att informanterna 

försatte sig i allt svårare situationer som de inte längre hade kontroll över. 

... Trots att jag bestämt mig kvällen innan så hamnar jag där de första jag gör på morgonen. Rent så 

logiskt hamnar jag där på morgonen och det finns ingen där på morgonen. Det är höst, löven har börjat 

falla av liksom och ja, jag hamnar där...och då står jag där och har självsex...och då hör jag en dagisklass 

50 meter bort, livet är där utanför mig. Då när jag står där känner jag att jag är sjuk, fan vad sjuk jag är. 

Det var då jag fattade att jag var sjuk - Person A  

Missbrukaren bryr sig allt mindre om sig själv och vad som händer andra desto djupare in i 

missbruket individen kommer (Nakken, 2012:63). 

Majoriteten av informanterna använde sig av flykt som en utväg för att ta sig i från sin situation. 

Det kunde handla om en flykt från det samhället de befann sig i men även från arbetsplatser och 

skolor. Denna flykt handlade om ett sökande efter en möjlighet till en nystart där de inte skulle 

fortsätta med sitt avvikande beteende. Becker (2006) menar att avvikelsen som individen känner 
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kan tolkas och upplevas olika från individ till individ men även från samhälle till samhälle 

(Ibid:35).  Samtidigt menar Goffman (2012) att individer kan bli av med sitt stigma, få nya 

stigman samt vara utan stigman. Detta kan variera beroende på vart individen befinner sig i livet 

(Ibid:142-143). 

Generella bilden 

Samtliga informanter påpekar vikten av att detta ämne måste uppmärksammas då det finns stor 

okunskap om fenomenet. Hagedorn och Juhnkes (2005) forskning visar att debatten går isär när 

det handlar om sexmissbruk ska klassas som en sjukdom eller inte (Ibid:66-86).  

En av informanterna menar att detta skapar tillitsförlust då han själv påverkades negativt i denna 

debatt. Problemet uppstod när han själv insåg att han var sjuk och började söka efter hjälp och det 

inte fanns någon benämning på detta beroende. Detta medförde att han blev osäker på om han 

verkligen hade ett problem eller inte. I artikeln Treating the Sexually Addicted Client: 

Establishing a Need for Increased Counselor Awareness framgår det att vissa inom hälso- och 

sjukvården anser att substansmissbruk och sexmissbruk skulle kunna ingå i samma diagonalskala 

då kriterierna för dem båda passar in (Hagedorn&Juhnke, 2005:66-86). Användandet av denna 

diagonalskala för sexmissbruk skulle leda till en ökning till förståelse av begreppet missbruk och 

beroende. 

Majoriteten av informanterna upplever att samhället är indelat i två läger. Ena sidan har ingen 

kunskap om missbruket och normaliserar beroendet medan den andra sidan stigmatiserar 

beroendet.  

En av informanterna uppger att han ibland mötts av individer som bagatelliserar beroendet och 

menar att det inte är sjukligt att titta på pornografi. Undersökningen Kärlek och sexualitet på 

Internet visar att tillgängligheten av Internets utbud skulle kunna bidra till individer utvecklar ett 

missbruk (Daneback 2009:15-16). Sundby (2012) menar att beteendet inte är ett beroende från 

början utan en frivillig handling. Det är först vid upprepning det leder till att det tillslut blir ett 

tvång och blir ett beroende. (Rydberg & Sundby 2012:9-10) 

En av informanterna menar att många som har svåra relationsproblem vill stöta ifrån sig 

problemet precis som en alkoholmissbrukare väljer att stöta ifrån sig bilden av sig själv som 

alkoholist. Goffman (2012) använder sig av ”de egna och de vise” och menar att individer jämför 



35 

 

sig med jämlika för att kunna påpeka att de själva inte brukar sitt preparat på samma sätt. Detta 

anser Goffman medför att individen kan ta avstånd från det stigmat då de själv anser att de inte 

tillhör den kategoriseringen. (Ibid:28) 

Samtliga informanter ser sexmissbruket som ett allt vanligare problem i samhället och de 

beskriver att självhjälpsgrupperna blir allt större och får fler medlemmar i och med att samhället 

blir allt mer sexualiserat. En av informanterna menar att barn idag kan få tillgång till grov 

pornografi via nätet och beskriver även Internet som en av orsakerna till att problemet växer. 

Danebacks (2009) forskning visar att Internet är den mest betydelsefulla källan för sexuella 

kontakter och pornografi. Samtidigt visar undersökningen att tillgängligheten av utbudet på 

Internet skulle kunna bidra till ett missbruk. (Ibid:14-16) 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis ser vi likheter mellan samtliga informanter i både resultatet och analysen. 

Majoriteten av informanterna har bidragit med liknande livsberättelser vilket inte behöver visa 

sig vara den generella bilden av ett sexberoende. Dock står vi fast vid att sannolikheten att andra 

undersökare skulle uppnå liknande resultat är hög. Med detta menar vi att samtliga informanter 

har genomgått en liknande behandling vilket har bidragit till att de kunnat dela med sig av sina 

livsberättelser. Om vårt urval bestått av individer som varit aktiva eller inte genomgått någon 

form av behandling anser vi att livsberättelserna sett annorlunda ut. Vi anser att en individ som är 

aktiv eller inte genomgått behandling har svårare att återberätta orsaker och händelser i livet som 

är avgörande för missbruket.  

Vi har i minsta mån försökt styra våra informanter i deras livsberättelser vilket kan ha bidragit till 

att vissa informanter haft liknande erfarenheter och åsikter som inte framkommit i denna 

undersökning. De mest centrala i samtliga intervjuer var vilka konsekvenser de fick av sitt 

beroende samt problematik kring den generella bilden av beroendet.  

Samtliga informanter är enade om att sexberoende är ett beroende som bör vara med i diskursen 

med andra beroenden som alkoholism för att på sätt kunna bli erkänt i samhället. Detta borde 

bidra till att de som är sexberoende erbjuds samma vård och behandling som andra missbrukare. 
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8. Sexberoende i kontext med andra missbruk 

Det som tydligt framgått i undersökningen var att samtliga informanter på ett eller annat sätt kom 

från dysfunktionella familjer. I den forskning och litteratur vi tagit del av har begreppet 

dysfunktionell varit återkommande. Vi kan tydligt se kopplingen och att det kan vara en 

bidragande orsak. Socialstyrelsen (2007) lyfter fram olika förklaringsmodeller för uppkomsten av 

missbruk där det framgår att en av orsakerna kan vara avsaknaden av känslomässigkontakt 

(Ibid:34-35). Samtidigt anser vi att familjesystemet kan uppfattas olika beroende på vem i 

familjen det är som uttrycker sig. Med detta menar vi att samtliga familjemedlemmar inte 

behöver uppleva familjen som dysfunktionell.  

I intervjuerna framgick det tydligt att tre av fyra informanter fick positiv bekräftelse av sina 

vänner när de delade med sig av sina erövringar. Det vi reflekterade över var den tystnad som alla 

informanter upplevde både i arbetslivet och i privatlivet när beroendet började ge allvarliga 

konsekvenser. Vi anser att de informanter som spenderat största delen av sin arbetstid på olika 

dejtingsidor samt den informanten som stal pengar från sitt arbete bör ha konfronterats och 

erbjudits vård. Arbetsgivaren bör enligt Arbetsmiljöverket införa åtgärder om de misstänker 

missbruk hos en anställd. Problematiken uppstår då detta beroende inte klassas som en sjukdom 

vilket bidrar till att dessa individer inte ingår i åtgärdsplanen för missbrukare enligt 

arbetsmiljöverkets riktlinjer (AFS 1994:1 s 12-13). 

Informationen vi tagit del av bekräftar att beroendet medför stora konsekvenser. Trots att 

informanterna under missbruksperioden upplevt olust och skam över deras utagerande fortsätter 

de sitt okontrollerade beteende. Informanternas berättelser anser vi likna andra 

missbrukskonsekvenser med stöld, hot, lögner och svek. Kontrollförlusten över sig själv är inget 

som enbart utmärker en sexberoende utan förekommer även bland andra missbruk.  

Sundby (2012) menar att hjärnans belöningssystem reagerar på liknande sätt vid intag av alkohol 

och narkotika som vid ett sexuellt utagerande (Rydberg & Sundby 2012: 9-10). Vi ser likheten 

med att en sexberoende utagerar som när en alkoholist tar en sup vilket vi anser bekräftar vår tes 

om att sexberoende bör ingå i diskursen med andra missbruk. Hagedom och Juhnke (2005) menar 

att debatten om vilka missbruk som ska ingå i diagonalskalan bland professionella inom vård och 

behandling går fortfarande isär (Ibid:66-86).  
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Vi ställer oss frågan, är det diagonalskalan det är fel på eller lärde sig de professionella inom vård 

och behandling inget då samma debatt pågick när alkoholism introducerades som en sjukdom. 

Gemensamt för samtliga informanter är den trygghet och det erkännande av fenomenet 

sexberoende de fått i självhjälpsgruppen. Vi anser att det är viktigt att individer i dessa 

självhjälpsgrupper får känna att det inte är ensamma om beroendet. I gemenskapen får 

individerna känna att det är accepterade då fenomenet är levande och normaliserat. Vi anser 

däremot att denna gemenskap kan bidra till fortsatt stigmatisering av individerna. Med detta 

menar vi att den trygghet individerna funnit inte bidrar till en normalisering utanför 

gemenskapen. Det är viktigt att individerna hittar en balans mellan självhjälpsgrupperna och livet 

utanför då vi anser att detta bidrar till minskad stigmatisering. 

Den sjukdomsmodell Socialstyrelsen använder sig av visar att missbrukssymtomen liknar andra 

sjukdomssymptom vilket kan bidra till att omgivningen inte moraliserar missbrukaren utan ser 

individen som ett offer för en sjukdom (Socialstyrelsen, 2007:35). En sexberoende har därmed 

svårare att jämföra sig med andra missbruk då de inte ingår i sjukdomsgruppen. Vilket vi anser 

försvårar erkännandet av beroendet. För att ett missbruk ska klassas som ett missbruk enligt 

Socialstyrelsen krävs det att ett av fyra kriterier inom DSM-IV uppfylls (Socialstyrelsen, 

2007:37). Samtliga informanter uppfyller två av dessa fyra kriterier då de på grund av sitt 

utagerande vid upprepade tillfällen misslyckats att utföra sina skyldigheter i familjelivet och i 

arbetslivet samt bidragandet av återkommande konsekvenser. 

Tre av sju kriterier ska uppfyllas för att ett beroende ska klassas som ett beroende enligt DSM-IV 

(Socialstyrelsen, 2007:37). Samtliga informanter har på ett eller annat sätt uppfyllt fem av dessa 

kriterier på grund av sitt utagerande. De har utagerat längre än vad det var de avsett, försummat 

sociala och yrkesmässiga relationer, fortsatt sitt utagerande trots kroppsliga och psykologiska 

konsekvenser, misslyckats i försök att minska utagerandet samt ägnat större delen av sin tid till 

att upprätthålla sitt utagerande. Detta anser vi visar de likheter som finns mellan 

substansmissbruk och sexberoende och därför bör sexberoende ingå i samma kontext som andra 

missbruk. 

I sökandet av information samt i intervjuerna med informanterna möttes även vi av svårigheter i 

fenomenet. Informanterna använder begrepp som sexberoende, sexmissbrukare, hypersexuell 

störning samt dysberoende vilket bidrog till att vi blev osäkra på vilket begrepp som bör gälla. 
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Detta anser vi förstärker problematiken kring detta fenomen. Svårigheten med att fenomenet 

sexberoende inte är ett erkänt begrepp bekräftas i informanternas livsberättelser då samtliga 

menar att begreppet enbart används i självhjälpsgruppen. Det bidrar till att individen utanför 

självhjälpsgruppen lever med ett beroende som delvis inte finns vilket gör det svårt för individen 

att få förståelse från sin omgivning. 

Informanterna har under pågående behandling återfallit i sitt utagerande men tack vare 

självhjälpsgrupperna har de tagit sig tillbaka i tillfrisknandet. Återfall är vanligt förekommande i 

tillfrisknandet och risken för återfall är precis som i andra medicinska sjukdomstillstånd livslångt. 

Socialstyrelsen (2006) yrkar på att det inte finns något botemedel men att behandling bör pågå 

kontinuerligt för att ge symptomlindring. (Ibid:188) Dessa självhjälpsgrupper anser vi är en viktig 

plats där individerna kan känna trygghet för att orka med den tunga processen det innebär att 

tillfriskna. Samtidigt menar Sundby att öppenhet och ärlighet minskar risken för återfall (Rydberg 

& Sundby 2012:114-116) Vi anser att det blir problem för individerna i deras tillfrisknande då 

möjligheten att vara öppen och ärlig om sitt beroende försvinner utanför självhjälpsgruppen då 

det inte utanför gruppen klassas som ett beroende.  

8.1 Avslutande diskussion 

 

I diskussionen om hur informanternas vänner bejakade beteendet med positiv bekräftelse kan vi 

delvis känna igen oss. Vi anser att historier om sexuella erövringar överlag bidrar till nyfikenhet. 

Vi menar att sexualitet fortfarande är ett känsligt ämne att tala om vilket bidrar till en ökad 

nyfikenhet. Det är enkelt att tala om sexualitet på ytan men vi drar oss ofta från att berätta det 

mest intima detaljerna. Eftersom detta ämne fortfarande är känsligt att tala om anser vi att det blir 

svårare för omgivningen att konfrontera och ifrågasätta individen om de misstänker ett skadligt 

beteende. Vi menar att det är enklare att konfrontera en individ som konsumerar mycket alkohol 

till skillnad från en individ som konsumerar mycket sex. 

Vi ser detta som ett växande samhällsproblem då tillgången till Internet och dess forum blir allt 

mer lättillgängligt. Media uppmärksammar olika sexbrott som våldtäkt, incest och prostitution 

men debatten om att det skulle kunna grundas i en sjukdom förs inte. Undersökningen har berört 

oss på olika sätt dels genom informanternas livssberättelser samt den okunskap vi möts av i vår 

omgivning.  



39 

 

Den enda forskning som bedrivs idag i Sverige är Mozart på Karolinska institutet i Stockholm. 

Syftet med forskningen är att öka kunskapen om beroendet samt utveckla behandlingsmetoder. 

Vi hoppas att denna forskning bidrar till ökad kunskap och normalisering av fenomenet så att de 

som är sexberoende får ett erkännande. Vi anser att det är viktigt att sexberoende hamnar i 

samma kontext som andra missbruk.  
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Bilaga 

Intervjumall 

Bakgrund: 

Kön: 

Ålder: 

Livssituation: 

Uppskattad missbruksperiod: (varaktighet) 

Hur länge har du varit ”fri” från ditt missbruk? 

Tema 1: -Innan  

Kan du förklara hur ditt liv såg ut innan du insåg ditt beroende? 

- Livssituation, vardag, känslor 

- Förhållanden, relationer, sex 

- Förhållandet till din omgivning, närstående 

Hur ansåg du att du blev uppfattad? 

- Av dig själv  

- Av dina närstående, omgivningen 

Tema 2 – Under tiden 

När insåg du att du hamnat i ett beroende? 

- Vad fick det för konsekvenser? 

- Socialt, ekonomiskt (arbete) 

- Hur förändrade det ditt liv? 

- Vad var det som fick dig att inse din problembild? 

- Vart var du i ditt liv när du insåg att du tappat kontrollen? (kontrollförlust) 

- Förändrades din relation till din omgivning efter detta? 

Hur såg ditt liv ut efter det att du uppmärksammat ditt missbruk? 

- Nått speciellt minne, känsla? 

- Hur såg missbruks bilden ut? 
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- Porr, sex, kärlek 

- Förändrades ditt missbruk efter att du uppmärksammat det? 

 Hur skulle du beskriva dig själv under denna period? 

- Hur ansåg du att din omgivning, närstående såg på dig under denna period? 

- Hur ansåg du att samhället såg på dig under denna period? 

- Hur reagerade din omgivning på ditt missbruk? 

Vad var de som fick dig att ta dig ur detta missbruk? 

- Hur gick du tillväga? Behandling, självvård osv. 

- Hur ansåg du att dina närstånde, omgivningen reagerade på detta? 

- Anser du att du blev bemött på ett annat sätt av din omgivning efter att du tagit tag i ditt 

missbruk för att försöka ta dig ur det? 

Tema 3 – efter 

Hur lever du idag? 

- Livssituation, vardag, känslor 

- Förhållanden, relationer, sex 

- Förhållandet till din omgivning, närstående 

- Hur lever du med ditt missbruk idag? 

- Hur länge skulle du uppskatta att du varit ”frisk”? 

Hur ser du på dig själv idag till skillnad från när du var i ditt missbruk? 

- Hur anser du att andra ser på dig idag? 

- Anser du att bilden av dig har förändrats från det att du uppmärksammade ditt missbruk tills 

idag? Hur? 

Hur har ditt missbruk påverkat dig? 

- Din relation till andra 

- Hur andra ser på dig, hur du ser på andra? 

Hur tror du generellt att andra ser på en sexmissbrukare? 

- Vad tror du detta beror på?- Hur tror du man skulle kunna ändra den uppfattningen? 

 


