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Sammanfattning/abstract 

 

Inledning: Överdrivna sexuella handlingar och de risker de kan medföra har 

beskrivits sedan antiken. Hur man sett på problemen har varierat beroende på 

vilket religiöst eller politiskt perspektiv man utgått ifrån. Man har ännu inte kunnat 

enas om vilken term som bäst beskriver problemen, vilket försvårar forskningen 

och skapar osäkerhet om hur problemen ska behandlas. Den term som allt oftare 

används bland allmänheten och i media är sexmissbruk. Allt fler söker hjälp för 

problem som de själva kallar sexmissbruk. De flesta som söker hjälp är män.  

Syfte och frågeställningar: Denna studie syftar till att öka kunskapen om hur 

hjälpsökande män ser på och förstår sitt sexmissbruk med följande 

frågeställningar: Hur beskriver männen sitt sexmissbruk? Hur upplever de 

sexmissbruket? Hur förklarar männen sitt sexmissbruk? 

Metod: En kvalitativ metod med fenomenologisk och deskriptiv ansats har 

använts. Fem vuxna män, som själva uppgett att de har ett sexmissbruk, har 

intervjuats. Männen går i psykodynamisk psykoterapi på en mottagning där man 

kan söka hjälp för sexuella problem. De transkriberade intervjuerna har 

analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.   

Resultat: Studiens resultat presenteras under fyra kategorier och ett flertal 

underkategorier. De fyra kategorierna omfattar männens faktiska beskrivning av 

sexmissbruket, olika typer av insikt i problemen, sexmissbrukets konsekvenser – 

individuella och sociala, samt männens egna förklaringar till sitt sexmissbruk. Ett 

övergripande tema, som löper som en röd tråd genom samtliga kategorier, tolkas 

som att leva med skam. 

Diskussion: Männens beskrivning av sitt sexmissbruk stämmer väl överens med 

hur man tidigare definierat problemen. Missbruket omfattar olika handlingar och 

har konsekvenser för männen själva, deras nära relationer och sociala liv. Studien 

visar att män med sexmissbruk för en kamp med sin skam. De har olika grader av 

skam och olika försvar mot skam. Skammen beskrivs som en form av ”motor” i 

missbruksprocessen, vilket överensstämmer med tidigare forskningsresultat. 

Männen uppger att förklaringar till problem med sexmissbruk finns i deras 

uppväxtförhållanden och tidigare erfarenheter. De uttrycker behov av hjälp för att 

kunna ta sig ur missbruket. För att kunna hjälpa män med sexmissbruk behöver 

man som psykoterapeut ha mod att möta skammen, både den hjälpsökandes och 

den egna.  

 

Nyckelord: Sexmissbruk, sexmissbrukare, hypersexualitet, hypersexuell störning 

kvalitativ innehållsanalys. 

 

Keywords: Sex addiction, sex addict, hypersexuality, hypersexual disorder, 

qualitative content analysis. 
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1 Inledning 

Vilken innebörd sexualiteten har i människors liv varierar mellan olika individer. 
Det gäller både styrkan i den sexuella lusten och sexualitetens inriktning, det vill 
säga vilken typ av sexuella aktiviteter som är mest lockande och som ger störst 
tillfredsställelse. Synen på vad som är ”normalt” skiftar mellan olika individer, 
grupper och generationer. I sekulariserade västdemokratier, som exempelvis 
Sverige, är numera nästan alla typer av sexuella aktiviteter accepterade, så länge de 
inte riskerar att gå ut över någon annan (Eriksson, 2010).  
 
Överdrivna sexuella handlingar, samt de risker handlingarna kan medföra, har 
beskrivits sedan antiken. Beroende på vilket religiöst eller politiskt perspektiv man 
utgått ifrån, har problemen vanligtvis betraktats som en synd eller som en sjukdom 
(Garcia & Thibaut, 2010). Överdrivna sexuella handlingar kan leda till subjektivt 
lidande och hälsorisker, både för den enskilde och för personer i dennes närhet 
(Reid, 2013). Trots fleråriga diskussioner har man inte kunnat enas om vilken term 
som bäst beskriver problemen. Avsaknaden av enhetlig definition försvårar 
forskningen och bidrar till osäkerhet om hur problemen ska behandlas (Garcia et 
al., 2010). Medan diskussionerna om hur överdrivna sexuella handlingar ska 
definieras fortsätter, används begreppet sexmissbruk allt oftare i media och bland 
allmänheten (Hall, 2011). Detta begrepp kommer även att användas i denna studie, 
eftersom det är det begrepp som de flesta om söker hjälp själva använder för att 
beskriva sina problem. Men frågan är i vilken utsträckning problemen egentligen 
handlar om sex? Barker (2011) menar att sexuella problem i många fall inte alls 
handlar om sex, utan om den mening och innebörd som byggts upp kring de 
sexuella handlingarna.  
 
Till mottagningar i Göteborg dit man kan vända sig för att få hjälp med sexuella 
problem, som till exempel Sexualmedicinskt Centrum och den kommunala 
stödverksamheten KAST - Köpare Av Sexuella Tjänster - söker sig allt fler som 
själva säger att de har ett sexmissbruk som de vill ha hjälp att komma ur. De flesta 
är män (Brax, 2012; Nyberg, 2012). Sexmissbrukare är ingen homogen grupp och 
missbrukets omfattning och innebörd varierar mycket mellan olika individer (Hall, 
2011). Denna studie syftar till att öka kunskapen om hjälpsökande mäns egna 
erfarenheter av sexmissbruk. 
 
 

2 Teoretisk bakgrund 

Den teoretiska bakgrunden kommer att inledas med en definition av begreppet 

sexmissbruk samt redogörelse av prevalens, etiologi och konsekvenser av mäns 

sexmissbruk. Därefter presenteras begreppet skam.  

 

2.1  Vad är sexmissbruk?  
Sexmissbruk är inte en vedertagen term för överdrivna sexuella handlingar och det 
innebär att det inte finns någon allmängiltig definition. Goodman (1998, 2001) 
definierar sexmissbruk som ett tillstånd då man har förlorat kontrollen över sina 
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sexuella handlingar. Det sexuella beteendet fortgår, trots att det leder till negativa 
konsekvenser som exempelvis påverkan på den egna hälsan, nära relationer och 
arbetsliv eller att det får rättsliga följder. Liksom vid andra missbruk utvecklas 
problemen ofta under adolescensen eller i tidig vuxen ålder och därefter sker en 
upptrappning. Allt mer tid går åt till de sexuella handlingarna medan andra 
aktiviteter får stå tillbaka. De sexuella handlingarnas positiva effekter tenderar att 
avta efterhand, vilket tyder på toleransutveckling. Det kan leda till att de sexuella 
handlingarna kan utvecklas och bli alltmer avancerade över tid. Vid försök bryta 
beteendet upplevs fysiskt och psykiskt obehag, vilket ökar risken för återfall.  

 

2.2  Prevalens  
Underrapportering, oenighet om definitioner och andra svårigheter med att bedriva 

forskning om sexuellt beteende, gör att det är svårt att uppskatta hur vanligt det är 

att ha problem med sexmissbruk. I USA har man ändå uppskattat prevalensen till 

3-6 % av befolkningen, men det finns inga studier som stödjer dessa siffror (Reid, 

2013). Det finns inga studier som undersökt prevalensen i vårt svenska samhälle.  

 

2.3  Etiologi  
Överdrivna sexuella handlingars etiologi är okänd (Kaplan & Krueger, 2010). 

Sigmund Freud (1985) förmedlade den första psykoanalytiska tankegången om 

sexmissbruk i ett brev till sin vän Wilhelm Fliess i december 1897. I brevet 

beskriver han onani som ett primärt missbruk, till skillnad från bland annat alkohol- 

och morfinmissbruk, som han menade endast är substitut eller ersättning för det 

primära missbruket. Sedan Freuds tid har en mängd olika begrepp använts för att 

beskriva problem med överdrivna sexuella handlingar, till exempel satyriasis, 

nymfomani, Don Juanism, perversion, parafili, tvångsmässigt sexuellt beteende och 

impulskontrollstörning. De olika begreppen grundar sig på antaganden om 

orsakssamband och syftar till att föreslå effektiva behandlingar (Garcia et al., 2010). 

Orford (1978) föreslog att överdrivna sexuella handlingar skulle klassificeras som 

ett missbruk när han upptäckte att patienternas beskrivningar var jämförbara med 

hur drogmissbrukare beskriver sina erfarenheter. Kaplan (1995) framhöll att 

överdrivna sexuella handlingar beror på felaktig reglering av sexuell lust. Coleman, 

Raymond och McBean (2003) var först med att föreslå termen compulsive sexual 

behavior - CSB, och gjorde en jämförelse med problematiken vid obsessive compulsive 

disorder, OCD. Grant, Levine, Kim och Potenza (2005) föreslog termen impulsive-

control disorder då de i sin studie kom fram till att personer som begår överdrivna 

sexuella handlingar har svårt att motstå impulser att utföra sexuell aktivitet. Hall 

(2011) utgår från ett biopsykosocialt synsätt för att förstå sexmissbrukets 

komplexitet. Detta perspektiv vidgar det traditionella medicinska tänkandet till att 

även omfatta psykologiska och sociala aspekter. Författaren menar att man ur ett 

psykodynamiskt perspektiv kan förklara sexmissbruk utifrån anknytningsmönster, 

trauma och/eller objektrelationer. Den senaste hjärnforskningen har visat att 

hjärnans utveckling påverkas av omsorgsbrist och/eller trauma under uppväxten. 

Överdrivna sexuella handlingar kan vara ett sätt att dämpa negativa känslor för den 

som traumatiserats. Sett ur anknytningsperspektiv kan en otrygg, undvikande 
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anknytning innebära en tendens att söka sexuella möten utan inblandning av 

känslor, medan en disorganiserad anknytning kan göra att man ständigt söker nya 

sexpartners för att få bekräftelse och ömhet. Att söka flera sexpartners kan vara ett 

sätt att hålla rädslan för att bli avvisad på avstånd hos den som har en otrygg, 

ambivalent anknytning. Ur objektrelationsperspektiv kan sexmissbruk ses som ett 

uttryck för splitting av självet eller sexobjektet (ibid.). Många sexmissbrukare plågas 

av skuld- och skamkänslor och skammen har visat sig bidra till att beteendet 

upprätthålls medan skuld ökar motivationen till förändring (Gilliand, South, 

Carpenter & Hardy, 2011). 

 

2.4  Konsekvenser  
Stor del av forskningen om konsekvenser av sexmissbruk har fokuserat på risken 

att smittas av sexuellt överförbara sjukdomar, bland annat HIV (Reid, 2013). 

Utöver en ökad risk för smitta, kan överdrivna sexuella handlingar leda till skador 

på könsorganet. Vid försök att sluta med sexmissbruk beskrivs starka olustkänslor 

och depressiva tankar (Garcia et al., 2010). För många leder sexmissbruket till 

problem i kärleksrelationer (Reid & Woolley, 2006).  

 

2.5  Skam 
Skamkänslor är nära förbundna med värderingar och ideal om hur vi bör vara, 

handla och leva. Dessa föreställningar har vi till stora delar införlivat omedvetet 

under livet. De har både yttre och inre källor (Rössel, 2012). Wurmser (1981) 

menar att kärnan i skammen är tanken om att vara oälskad och oälskbar. När den 

önskade bilden av jaget inte blir bekräftad hos barnet läggs grunden till skammen 

(ibid.). Skam påverkar självbilden, medan skulden handlar om de gärningar man 

gjort mot andra. ”Skam handlar om vem jag är, skuld om vad jag gör” (Beck-Friis, 

2012, s. 102).  

 

Enligt Beck-Friis (2009) är skammens psykologiska grund den skamreaktion som 

barnet känner när det upptäcker sitt avlägsnande från modern. Om återföreningen 

uteblir, till exempel på grund av moderns avståndstagande eller missnöje, läggs 

grunden för outhärdlig skam som i förlängningen kan leda till depression. För att 

förstå skammens utveckling tar författaren hjälp av att se kopplingen till de erogena 

kroppszonerna, som var grund för Freuds beskrivning av barnets utveckling. De 

erogena zonerna har både en lustfylld och en olustig kvalitet. Under det första 

utvecklingsstadiet är munnen, den orala zonen, i centrum. Den primitiva skam som 

finns på denna nivå handlar om att inte känna sig älskad, vilket skapar otrygghet. 

Många beroendesjukdomar och missbruk har sitt ursprung i denna fas. Missbruket 

är ett medel för självtröst men det är också ett tillstånd av skam. Att vara beroende 

är skamfyllt och det som missbrukas både framkallar och fördjupar känslan av 

skam och självförakt. Under nästa utvecklingsstadium är den anala zonen område för 

reglering och kontroll. Stadiets tema är frågan om renhet och smuts. Skam på 

denna nivå handlar om att vara oren, kroppsligt ”fel”, ful, aggressiv, äcklig eller att 

inte duga. Den nakna stjärten är särskilt skamfylld. Att bli straffad genom att få 

smisk på stjärten är förnedrande och skammen förstärker skulden man har. 
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Könsorganen är säte för den genitala zonen. Här finns skam, bland annat genom dess 

koppling till ögat och blicken. Genom att försöka skyla sin nakenhet, och då 

särskilt könsorganet, försöker skammen undvikas. Sexuell upphetsning som 

förbjuds eller hånas kan väcka skam. Den andres blick avslöjar lusten och förbjuder 

den, vilket påverkar den oidipala balansen om förbudet sker under detta 

utvecklingsstadium. Tema för stadiet är frågan om könstillhörighet, moral och 

konflikter som rör initiativförmågan. Skam på denna nivå handlar om att vara liten 

och inte räcka till. Att visa sin dominans kan vara försvar mot känslan av att vara 

liten och oduglig. Skammen över dessa känslor kan även visa sig i ett skamlöst 

behov av att visa sin potens genom att ständigt erövra nya partners. 

 

Kjellqvist (2012) gör en indelning mellan röd och vit skam. Den röda skammen 

ingår tillsammans med skuld i samvetet. Den värnar om vår sociala och empatiska 

förmåga genom att fungera som varningssignal, signalskam, när man är på väg att 

överträda egna eller andras gränser. När den röda skammen inte får utvecklas på ett 

naturligt sätt i en kärleksfull relation, riskerar den av övergå i vit skam. Vit skam 

berättar ofta om tidiga traumatiska upplevelser som till exempel övergrepp eller 

våld. Att som barn inte ha varit älskad leder till arkaisk skam - skam över att vara 

sig själv. Författaren skriver även om hur man som barn kan få överta föräldrars 

skam, en skam som förmedlas i det tysta. Den bördan kan bli för tung att bära. 

Skammen kan driva skambäraren till att inte vilja leva.  

 

Rössel (2012) beskriver självaktning som kärlek riktad in mot självet och den egna 

personen. God självaktning visar sig genom god omsorg om den egna hälsan och 

välbefinnandet, men också genom omsorg om andra. Ointresse, avvisanden, 

kränkningar och övergrepp kan resultera i förlorad självaktning och djup skam. 

Bristande självaktning visar sig genom svårigheter att ta hand om sig själv på ett bra 

sätt, skamfyllt självtvivel, sårbarhet för skam, självförakt och en negativ syn på 

framtiden. Erfarenheterna ageras ut i handlingar som ofta är destruktiva och som 

saknar självomsorg, till exempel missbruk och självskadebeteende.  

 

Larsson (2007) skriver om olika grader av skam och om skammens olika uttryck. 

Tecken på måttlig skam kan till exempel vara en känsla av otillräcklighet, rastlöshet, 

benägenhet till självkritik, överdriven vilja att vara till lags och depressivitet. Massiv 

skam kan visa sig genom flera olika symtom, bland annat olika beroenden och 

missbruk samt återkommande känslor av värdelöshet och meningslöshet. För att 

förstå hur försvaren mot skam fungerar har Larsson (2007) skapat en egen version 

av de fyra skamstrategier som flera andra författare, bl. a Nathanson (1998) tidigare 

skrivit om. Han kallar den för skamkorset. Skamkorsets axlar har fyra positioner. Ju 

längre ut från skamkorsets mittzon, desto starkare och mer extrema försvar. 

Författarens benämningar för skamkorsets axlar är: förgöra, försvinna, förföra och 

förvandla. De flesta människor har ett huvudförsvar och två hjälpförsvar. Som 

förgörare försvarar man sig mot skam genom att söka bekräftelse eller bete sig 

skamlöst. Att invadera andra med skamlöshet blir ett sätt att slippa sin skam. 

Förföraren försvarar sig genom anpassning och genom att undervärdera sig själv. 



 
 

5 (30) 
 

 

Skamkorsets tredje axel handlar om att försvinna, att gömma sig undan sig själv, 

sina behov och önskningar. Det kan visa sig genom ett undandragande beteende, 

ensamhet och isolering. Förvandlaren försöker på ett eller annat sätt göra om sina 

yttre och inre världar, så att de blir mer uthärdliga. Det kan ske genom 

identifikation med prestationer eller genom att förvandla sitt mående med hjälp av 

en drog eller en process som ger en stunds avkoppling och njutning. Ett normalt 

beteende inom något livsområde kan bli en beroendeaktivitet. Skammen 

neutraliseras genom ett hemligt liv, dolt för andra. Livskänslan ökar tillfälligt genom 

upphetsning eller genom att negativa känslor bedövas. Ett problematiskt 

förhållande till den process som ska ändra måendet innebär att man börjar smyga, 

ljuga och känna skam över sina handlingar.  

 

3 Tidigare forskning 

3.1 Empiriska vetenskapliga studier 

För att få en tydligare beskrivning av och förståelse för sexmissbruk, genomförde 

Giugliano (2006) en kvalitativ intervjustudie med 14 vuxna amerikanska män som 

själva identifierade sig som sexmissbrukare. Männen fick beskriva sina känslor och 

motiv rörande de sexuella handlingarna. Deras förklaringar pekade på ett flertal 

olika teman: uppfyllande av narcissistiska behov, kompensation för svårigheter med 

närhet och intimitet, kompensation för låg självkänsla eller självhat, flykt från 

störande känslor, återskapande av omsorgsbrist eller traumatiska händelser i 

barndomen, ett sätt att hantera frågor om sexuell identitet eller sexuell orientering, 

behov av makt och kontroll samt stark sexualdrift.  

 

Zapf, Greiner och Carroll (2008) undersökte i sin webbaserade studie 

anknytningsmönster hos 52 vuxna amerikanska män. Av dessa identifierades 32 

som sexmissbrukare efter att ha svarat ”ja” på ett visst antal frågor på självtestet 

”The Sexual Addictions Screening Test”, SATS. Författarna tillämpade Bowlbys teori 

om barns anknytningsmönster till sina vårdnadshavare, genom att anta att detta 

mönster i de flesta fall manifesteras i vuxenlivet i relation till en kärlekspartner. 

Studien visade att män med sexmissbruk tenderar att uppvisa en otrygg anknytning 

till sina partners, ofta med hög ångest och undvikandebeteende.  

 

Reid (2010) har i sin jämförande, hypotesprövande studie undersökt känslor hos 

103 män som sökt hjälp på en specialistklinik för sexmissbrukare. Som 

jämförelsegrupp har 100 universitetsstudenter rekryterats från kvällskurser där 

åldersgenomsnittet var högre än bland heltidsstudenter. Studenterna arbetade i de 

flesta fall heltid. Studien visar att sexmissbrukare uppvisar signifikant färre positiva 

känslor och fler negativa känslor än jämförelsegruppen, vilket stämde överens med 

författarens hypoteser. Män med sexmissbruk saknade framför allt glädje. De 

kände sig oftare sorgsna, vemodiga och dystra samt hade starkare skuldkänslor. 

Författaren drar slutsatsen att den känsla som kan förutsäga problem med 

överdrivna sexuella handlingar är självförakt/självhat. Denna känsla karaktäriseras 
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av sträng självkritik och kan förstås som en del av skam, som också har samband 

med utsatthet och depressivitet.  

 

3.2 Erfarenhetsbaserade studier 

Levine (2010) undersökte i sin erfarenhetsbaserade studie mönster och dynamik i 

sexuellt beteende hos 30 amerikanska män som sökt hjälp på grund av 

sexmissbruk. Författaren har själv haft männen i behandling på ett center för 

familjerådgivning och sexuell hälsa. Studien är en retrospektiv journalgenomgång. 

Författaren kom fram till att endast 25 % av männen hade problem som han skulle 

definiera som sexmissbruk. De övriga 75 % hade andra problem som bland annat 

handlade om sexuellt beteende i motstridighet med partners önskemål. Hos dem 

med sexmissbruk yttrade sig problemen i en desperat strävan efter sexuell 

upphetsning, som ett sätt att dämpa plågsamma känslor. Den dämpande effekten 

var mycket kortvarig. De sexuella handlingarna ledde snart till ökad ångest och 

obehag. Hos flera av männen föregicks den förlorade kontrollen över sexualiteten 

av andra former av missbruk. Sexmissbruket innebar isolering från sociala 

relationer, inverkan på arbetslivet, känslomässig distansering från partners och i 

vissa fall lagöverträdelser. Männen hade även tilltagande psykologiska problem, 

såsom kronisk depression med självmordstankar, social fobi och kroppsdysfori.  

 

Det finns bara ett fåtal studier som har efterfrågat mäns egna beskrivningar och 

upplevelser av sexmissbruk. De studier som gjorts har framför allt genomförts i 

USA, där normer och sexualmoral skiljer sig från vårt samhälle, och under 

tidsperioder då tillgången till porr via Internet inte varit lika omfattande som den är 

idag. För att kunna bemöta och behandla män som söker hjälp finns det behov av 

ökad och fördjupad kunskap om hur män själva upplever och förstår sitt 

sexmissbruk. 

 

4 Syfte och frågeställningar 

 
Denna studie syftar till att öka kunskapen om vad hjälpsökande män säger om sitt 

sätt att se på och förstå sitt eget sexmissbruk. 

4.1  Frågeställningar  
Hur beskriver männen sitt sexmissbruk? 
Hur upplever de sexmissbruket? 
Hur förklarar männen sitt sexmissbruk?  

5 Metod 

5.1 Undersökningsdeltagare 

Urvalet består av fem män, som själva har uppgett att de har ett sexmissbruk. 
Undersökningsdeltagarna går i psykoterapeutisk behandling på en mottaning där 
man kan söka hjälp för sexuella problem. Ingen av männen går i terapi hos 
författaren till denna studie. Författaren känner inte heller någon av männen sedan 
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tidigare. Det förekommer inga diskussioner om männen mellan männens 
behandlare och studieförfattaren. Männen har blivit remitterade, hänvisade eller 
själva sökt hjälp på grund av problem med sexmissbruk. De är mellan 33 och 44 år. 
Hos tre av dem har sexmissbruket pågått sedan tonåren eller tidigare. Hos två har 
det pågått i fem till tio år. Fyra av studiedeltagarna är gifta eller sambo. En är 
ensamstående. Vid intervjutillfället är fyra av fem yrkesverksamma. Den femte har 
nyligen sagt upp sig från sitt arbete, efter att ha blivit påkommen med att utöva sitt 
sexmissbruk under arbetstid.  

 

5.2 Undersökningsmetod 

Metoden som valts för studien är kvalitativ. Inriktningen är fenomenologisk med 

en deskriptiv ansats, då syftet är att beskriva ett fenomen - sexmissbruk – som det 

upplevs och förstås utifrån sexmissbrukarens egen verklighet. Ordet fenomenologi 

härstammar från det grekiska ordet phainomenon som betyder det som visar sig. I 

fenomenologi är människans medvetande, levda erfarenhet och förståelse av sin 

vardagsverklighet i fokus (Rosberg, 2012). Merleau-Ponty (1945/1999), fransk 

fenomenologisk filosof, framhåller att det är som levande kropp människan 

existerar i världen. I sin filosofi försökte han förstå den mänskliga existensen 

utifrån kroppen som varseblivande subjekt. Genom den kroppsliga existensen blir 

världen synlig och får mening. Merleau-Ponty (1945/1999) menar att det är viktigt 

att det fenomen man studerar beskrivs så exakt och fullständigt som möjligt, 

snarare än att förklaras eller analyseras.  

 

Validitet gäller enligt Kvale & Brinkman (2008/2009) ”om en undersökning 

undersöker vad den försöker undersöka” (s. 270). I denna studie har ambitionen 

varit att utföra de olika momenten i forskningsprocessen så bra som möjligt för att 

uppnå validitet. Metodval och planering av intervjuer har skett i samråd med 

handledare. Diskussioner med handledare har skett regelbundet i samband med 

intervjuerna och under analysen. Intervjuerna har lästs flera gånger, för att 

säkerställa att alla aspekter av sexmissbruk som framkommit ingår i någon av 

kategorierna. De valda citaten har kontrollerats för att fastslå att de är 

representativa för respektive underkategori. Enligt Kvale et al. (2008/2009) avser 

reliabilitet ”forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet” (s. 263). Frågan om 

reliabilitet behandlas ofta i relation till frågan om studiens resultat blir detsamma 

ifall undersökningen genomförs på nytt av andra forskare, vid andra tidpunkter. 

Författarna framhåller vikten av att försöka nå hög reliabilitet i intervjuresultaten 

för att motverka godtycklig subjektivitet. Samtidigt kan en allt för stark tonvikt på 

reliabiliteten motverka både kreativitet och variationsrikedom. I denna studie har 

reliabilitet eftersträvats genom öppna frågor, en trygg miljö för intervjuerna och 

möjlighet till flexibilitet och kreativitet under intervjuerna. För att säkerställa att 

studiedeltagarnas utsagor har uppfattats på rätt sätt har uppföljande, förtydligande 

frågor ställts under intervjun.  
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5.3 Datainsamlingsmetoder 

Data har samlats in med hjälp av kvalitativa intervjuer. Intervjuerna har inletts med 

en öppen fråga, där studiedeltagarna ombetts beskriva sitt sexmissbruk. Ytterligare 

två frågeområden har berörts under intervjun; vilka känslor och upplevelser 

missbruket omfattar samt hur studiedeltagarna förklarar sina problem. 

Målsättningen med intervjuerna var att få männen att komma i kontakt med sina 

erfarenheter och formulera dem i ord. De uppmuntrades att beskriva sina 

upplevelser, känslor och handlingar så exakt som möjligt (Kvale et al., 2008/2009). 

Strävan var att atmosfären under intervjun skulle vara tillitsfull, för att 

studiedeltagarna skulle vilja öppna sig och tala om sina upplevelser och erfarenheter 

(Hayes, 2000).  

 

5.4 Bearbetningsmetoder 

Intervjudata analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman & 

Graneheim (2012). Fokus vid innehållsanalys är att beskriva variationer genom att 

identifiera skillnader och likheter i intervjutexten. Dessa skillnader och likheter 

uttrycks i koder, kategorier och tema på olika tolkningsnivåer. I varje text finns 

både manifest och latent budskap. Det manifesta budskapet handlar om det 

uppenbara innehållet och uttrycks på en beskrivande nivå i form av kategorier. Det 

latenta budskapet handlar om textens underliggande budskap, det som sägs mellan 

raderna. Dessa uttrycks på en tolkande nivå i form av tema. I skapandet av koder, 

kategorier och tema tar man hänsyn till kontexten. I vilket sammanhang studien 

genomförs är en aspekt av kontexten. En annan är det sammanhang som omger 

texten. Delar av textinnehållet måste förstås utifrån den text som kommer före eller 

efter (ibid.). Den metodologiska ansatsen var abduktion. Enligt Alvesson & 

Sköldberg (1994) utgår abduktionen från empiriska data samtidigt som teoretiska 

data beaktas. Det innebär en kombination av induktiva och deduktiva vägar till 

kunskap. I växlingen mellan teori och intervjudata sker en ömsesidig påverkan. Att 

studera teorier i litteraturen kan resultera i teoretiska antaganden om intervjudata 

som inte hade kunnat upptäckas utan dessa teoretiska verktyg.  

 
Det första steget i analysen var transkriberingen från inspelning till skriven text. 
Transkriberingen påbörjades direkt efter att intervjuerna genomförts. Intervjuerna 
transkriberades ordagrant. Då fördes även anteckningar om männens kroppsspråk 
och eventuella tecken på ångest under intervjuerna. För att få en helhetsbild av 
texten lästes den därefter flera gånger. Meningsbärande delar, meningsenheter, dvs. 
ord, meningar och stycken som hör ihop genom sitt innehåll, markerades i 
textmarginalen. Meningsenheterna kondenserades, vilket innebär att texten kortas ner 
och blir mer lätthanterlig samtidigt som det centrala innehållet bevaras. Den 
kondenserade textens abstraherades, lyftes till en högre logisk nivå, och försågs med 
koder, dvs. rubriker som beskriver innehållet i en meningsenhet. Koderna 
möjliggjorde reflektion över data på nytt sätt. Abstraktionens giltighet 
kontrollerades kontinuerligt mot meningsenheter och kondenserad text för att 
bedöma giltigheten. Koderna sammanfördes till fyra olika kategorier, som 
konstrueras av ett flertal underkategorier och utgör ytterligare en abstraktionsnivå. 
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Att skapa kategorier är ett sätt att binda samman textens budskap genom att se vad 
som passar ihop. Under analysarbetets gång har ett tema, som visade sig återkomma 
i kategori efter kategori, växt fram. Ett tema är ett sätt att sammanbinda det latenta 
eller underliggande budskapet i texten. Temat utgör en tråd av mening. I skapandet 
av temat har frågan ”Vad handlar det här om?” varit vägledande (Lundman et al., 
2012). Några av de citat som är en del av studiens resultat har varsamt redigerats 
för att underlätta förståelsen samt tillförsäkra studiedeltagarnas anonymitet. 

 

5.5 Genomförande 

Studiedeltagarna fick muntlig och skriftlig information om studien i samband med 

att de kom för psykoterapeutisk behandling. Ungefär en vecka senare kontaktades 

de via telefon för att tillfrågas om deltagande. Intervjuerna genomfördes på den 

mottagning där männen går i terapi mellan 25 mars och 20 maj 2014. Fyra av 

intervjuerna skedde på dag och tid under veckan då studiedeltagaren inte hade 

någon avtalad tid för psykoterapi. En av intervjuerna genomfördes timmen innan 

ordinarie besök hos behandlande psykoterapeut. Intervjuerna varade mellan 57 och 

78 minuter. De spelades in med hjälp av en linjär PCM-recorder, Olympus LS-12. 

 

6 Forskningsetiska frågeställningar 

För att skydda studiedeltagarna mot skada eller övergrepp i vetenskapens namn 
samt för att upprätthålla respekten för människovärdet, har ett forskningsetiskt 
förhållningssätt i enighet med de forskningsetiska principer som anges i ”Lag om 
etikprövning av forskning som avser människor” (SFS, 2003:460) och ”God 
Forskningssed” (Vetenskapsrådet, 2011) följts. Information om syftet med studien, 
hur intervjuerna kommer att användas, att deltagande i studien är frivilligt och om 
möjligheten att när som helst avbryta medverkan i studien, har delgetts med hjälp 
av ett informationsblad (se bilaga 1.) samt muntligt i samband med intervjun. Alla 
studiedeltagare har gett informerat samtycke till att delta i studien. Att delta i en 
studie som handlar om ett personligt problem innebär en utsatthet. En trygg och 
tillitsfull relation och intervjumiljö eftersträvades och studiedeltagarna fick själva 
bestämma hur mycket de ville berätta om sitt sexmissbruk. De gavs möjlighet att 
låta bli att svara på frågor som ställdes. Då intervjuerna riskerade att väcka 
obehagliga känslor och minnen, fick männen information om möjligheten att få 
stöd och uppföljande samtal hos sin behandlare. För att värna om studiedeltagarnas 
konfidentialitet har egenskaper såsom yrke, bostadsort och familjeförhållanden 
utöver civilstånd/sambo inte redovisats.  
 

7 Resultat 

Studiens resultat presenteras under fyra huvudkategorier bestående av ett flertal 

underkategorier och ett tema, se tabell 1.  
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Tabell 1. Schematisk tabell av studiens resultat 

 

 

 

7.1  Faktisk beskrivning av sexmissbruket 
Den faktiska beskrivningen av sexmissbruket har åtta underkategorier. Den första 

kategorin handlar om att ha något att se fram emot, planera och ladda upp för. Att 

skapa en scen, ha något på gång, något som bygger upp en spänning ingår i denna 

kategori. Männen berättar om ett sug, en drivkraft med en positiv laddning. Deras 

beskrivningar förstås som ett uttryck för att uppleva längtan.  

 

Underkategori Kategori Tema 

Uppleva längtan Faktisk beskrivning av 

sexmissbruket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leva med 

skam 

Sexuella handlingar 

Uppleva extas 

Uppleva makt/maktlöshet 

Toleransutveckling 

Uppleva kontrollförlust/behov av 

kontroll 

Negativa känslor om påkommen/ 

hindrad/avbruten 

Ambivalens 

Uppfylla narcissistiska behov Olika typer av insikt 

Vilja erövra 

Flykt från/undvikande av jobbiga 

känslor 

Ge sig själv tröst eller belöning 

Dissociation 

Förnekelse av problemen 

Splitting av jaget 

Återskapa omsorgsbrist Konsekvenser – individuella  

 

Konsekvenser – sociala 
Behöva hjälp 

Relationsproblem 

Skuldkänslor 

Skamkänslor 

Bidragande orsaker under uppväxten Förklaringar 

Kompensation för låg självkänsla 

Självbestraffning  

Sätt att hantera fråga om sexuell 

läggning 
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”Vet man att man får möjlighet, så ser man ju fram emot den möjligheten. Och man planerar hur 

det ska gå till […] Det känns ganska så lustfyllt och kul på något vis.”  

”Och framför allt så spenderade jag ju i tanken väldigt mycket tid på att planera nästa tillfälle. 

[….] Jag kunde känna en lust eller ett sug efter att, ja, nu hade det ju varit kul att träffa någon, 

liksom.” 

 

Beskrivningarna innehöll de sexuella handlingar som sexmissbruket omfattade. 

För tre av männen utövades de sexuella handlingarna i huvudsak i enskildhet 

genom porrkonsumtion, onani och sexuella fantasier.  

 

”Så jag tog min cykel och hämtade mycket porrtidningar och satt och klippte och gjorde collage 

liksom, samtidigt som jag onanerade.”  

 

En av dessa män ägnade sig även åt att sexchatta med okända kvinnor. Utöver 

onani, porrkonsumtion och sexuella fantasier omfattades sexmissbruket även av 

användning av fetischer, sexleksaker, telefonsex samt utdragna sexuella möten med 

en partner för en av dem.  

 

”Det är ju traditionell porr, kan man säga. [….] Sedan började jag ju ta kontakt eller 

[sex]chatta med andra kvinnor och så vidare.” 

 

För den fjärde mannen var förförelse och erövring det som sexmissbruket 

handlade om, vilket ledde till upprepad otrohet.  

 

”Och för mig så handlar det inte om sexet, utan om erövringen [.…] Det var inte själva 

[sexuella] handlingen, utan det var resan dit som var det intressanta för min del.”  

 

Den femte mannens handlingar var att sexchatta med andra män om att ha sex 

med barn. De sexuella handlingarna har endast skett i fantasin genom chattandet. 

Mannen uppger att han aldrig har haft sex med barn i verkligheten. 

 

”Alltså jag har ju varit fast i ett beroende av att jag har sexchattat väldigt mycket. Och ämnet det 

har handlat om har varit barnsex.”  

 

De sexuella handlingarna får männen att uppleva extas. Det beskrivs som ett slags 

rus som de vill vara kvar i, de vill inte att det ska ta slut. Extasen beskrivs i termer 

av kickar, eufori, en guldgruva eller paradiset. Extasen är en stark känsla som man 

vill hålla levande.  

 

”..det är någon inre kick, alltså något rus av något slag [….] man har bara gjort allt för att 

hålla det igång på något sätt [….] Det är väl liksom att förlänga, hålla igång den här känslan 

som man är i.”  

 

”Men jag ville stanna kvar i det liksom. Det här får aldrig ta slut. […] Ja, det var väl någonting 

som jag ville göra jämt, alltså.”  
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Några av männen berättar om sitt sexmissbruk med hjälp av termer som dominans 

och aggressivitet. Det uppfattas som uttryck för att uppleva makt/maktlöshet. 

Männen gör jämförelser med en känsla av maktlöshet i det dagliga livet.  

 

”Jag har ju kunnat vara allt från ganska dominant och aggressiv till undergiven […] I rollen är 

jag väldigt hänsynslös och ser bara till mina agna behov. Och det är väl kanske raka motsatsen 

annars, att jag tar kanske för mycket hänsyn till andras känslor och tyckanden.”  

 

I intervjuerna framkommer att sexmissbruk innebär en toleransutveckling. 

Planeringen av sexuella handlingar tar allt mer tid. Beteendet trappas upp och det 

behövs allt starkare stimuli eller inslag av något nytt för att kunna uppnå extasen.  

 

”Alltså vanlig onani, det räckte ju inte. Det var ju bara tråkigt till slut. Så jag började fylla på 

med föremål, attiraljer och så där.”  

 

”Under en längre tid har jag haft kontakt med någon enstaka tjej.. [.…] Men då tröttnar man. 

För då blir det..[tråkigt] Och då kommer man inte längre. […] Då tar man något annat, från 

något annat håll.”  

 

I alla intervjuer finns beskrivningar av att uppleva kontrollförlust/behov av 

kontroll. Det beskrivs som att man inte kan sluta med beteendet, fast man vill. 

Männen berättar om en upplevelse av att det är något som drar, något som tar över 

och att det känns skrämmande. De talar om en besatthet som får dem att göra 

saker de lovat sig själva och andra att sluta med.  

 

”Jag kan inte hantera porr och sex. […] Det händer någonting när jag börjar porrsurfa, som gör 

att jag inte kan sluta. […] Någonting händer som gör att jag fullständigt tappar kontrollen och 

bara fortsätter och fortsätter. [.…] Jag har inte kontrollen längre. Det är inte jag som styr 

musen.”  

 

”Det var någonting som jag inte ville hålla på med. Och jag förstod att det här är på allvar. […] 

Jag hade köpt stringtrosor och sexleksaker och massageoljor och hela kit då liksom. Och så har 

jag kört på i månadsvis, ända tills jag var helt färdig […] Jag hade inte sovit på flera dygn.” 

 

Att utöva sexmissbruket beskrivs även i termer av att uppleva sig ha kontroll. 

 

”På sätt och vis var det ju naturligt att det blev Hennes & Mauritz-katalogen liksom, istället för 

mänsklig närhet. För då hade jag ju full kontroll själv, liksom.”  

 

Männens beskrivning av sexmissbruket omfattar negativa känslor som kommer 

om man blir påkommen, hindrad eller tvingas avbryta de sexuella handlingarna. 

Den första reaktionen är ofta oro, irritation, frustration, skam och ilska. Att hindras 

från de sexuella handlingar missbruket omfattar ger även en känsla av 

meningslöshet, nedstämdhet och självmordstankar. 
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”Om jag inte fick den tillfredsställelsen eller de här kickarna som det här gav mig, så blev jag 

orolig, irriterad och frustrerad.” 

 

”När jag blir påkommen.. jag reagerar liksom med ilska. […] Ja, att vadå, jag får väl göra som 

jag vill! Ja, lite som ett argt barn som inte får det den vill ha. Och då är jag ofta inne i 

missbruket. Jag är liksom inte färdig med det, utan jag vill liksom bara fortsätta.”  

 

”Just när det inte blivit av, när man planerat och det inte blivit av […] eller att man inte fått 

tillfälle, då skapas ju någon form av irritation. Då blir man ju ganska lättretad. […] Det kan 

också bli någon form av depression. […] Det är väl nedstämdhet och ja, någon form av ångest 

också. […] Jag har väl haft lite självmordstankar och lite sådant, till och med.”  

 

Den åttonde underkategorin av den faktiska beskrivningen av sexmissbruket är en 

slags hatkärlek till de sexuella handlingarna som förstås som uttryck för 

ambivalens. Under perioder av avhållsamhet från de sexuella handlingarna saknar 

männen de positiva aspekterna av missbruket. Samtidigt finns en medvetenhet om 

de självdestruktiva och negativa aspekterna av att inte sluta med sexmissbruket.  

 

”Det är ju lite både och, det är det ju. Ett liv utan det, när man tänker på det ibland så kommer 

man ju att sakna [de sexuella handlingarna]. Det känns som att, fasen, vad tråkigt det blir då, 

att bli av med det. Samtidigt som, om jag hade levt ensam eller om jag hade haft fri tillgång till det 

så hade det ju blivit helt ohållbart. Då hade jag ju inte gjort något annat. […] Det är ju som ett 

intresse, kan man nästan säga. Utan det blir det ju någon tomhet.” 

 

”Och samtidigt så finns det ett visst mått av saknad också. Det är någonting som har tagit 

väldigt mycket tid och som till stor del har haft en positiv laddning. […] En viss saknad finns 

det. Jag är inte speciellt sugen på att göra det. Men känslan saknar jag.” 

 

7.2  Olika typer av insikt 
Denna kategori omfattar de olika typer av insikter som männen själva uttrycker om 

att ha problem med sexmissbruk samt vad sexmissbruket fyller för funktion i deras 

liv. Några av männen har flera typer av insikter, andra har två eller tre. Olika typer 

av insikt har sju underkategorier. De olika kategorierna har ingen inbördes 

hierarkisk ordning. Den första innehåller beskrivningar av hur de sexuella 

handlingarna blir medel för att få bekräftelse. Männen berättar att de fantiserar om 

att få uppskattning, vara omtyckta, beundrade och älskade. Några talar i termer av 

att vilja lyckas och vara framgångsrika. Denna underkategori uppfattas vara uttryck 

för insikt om önskan att uppfylla narcissistiska behov.  

 

”Men det är ju så här missbruket funkar, liksom. Det enda sättet för mig att må bra, det är att 

få den här bekräftelsen. Det är ju någonting jag har fått, jag har väl fått bekräftelse genom mitt 

porrmissbruk. Jag har ju kunnat vara gud i min egen värld.”  

 

”Det var väl lite grand det som lurade mig, för att det stärkte ju mitt ego samtidigt. […] Det fick 

ju mig att må bra, självklart. Att jag var uppskattad, jag var omtyckt, jag var framgångsrik. Jag 
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hade i princip allting! […] Men det handlade egentligen inte om sexet, utan det handlade om 

bekräftelsen.”  

 

”Det kan vara sexfantasier, det är det ju oftast. Men det kan också vara andra sorters fantasier 

där jag är, vad ska man säga? Underbar och älskad av alla. Det är sådana där extrema 

bekräftelsefantasier oftast.”  

 

I några intervjuer beskrev männen sitt sexmissbruk i termer av att jaga, samla eller 

vara på jakt. En av männen gör jämförelser med sitt samlarbeteende av andra 

föremål och med att försöka få tag i det svåråtkomliga eller svårfångade. Denna 

kategori förstås som ett uttryck för insikt om att vilja erövra.  

 

”Det blir någon form av jakt, kan man säga. […] Jakt på tillfällen att ha det, om man säger så. 

Få möjlighet.”  

 

”Det finns ju en lockelse i att förföra, att lyckas förföra. Att få kvinnor att vilja ha sex med mig. 

Det var inte själva handlingen, utan det var resan dit som var det intressanta”  

 

Samtliga studiedeltagare beskriver en insikt om att de sexuella handlingarna har 

fungerat som flykt ifrån/undvikande av jobbiga känslor. Det sexuella beteendet 

ger ångestlindring, möjlighet att vara ifred, avslappning och återhämtning. 

Rastlöshet, stress, ångest, skuld och annat obehag försvinner tillfälligt. 

 

”Man känner inte någon stress eller.. man kopplar bort allt annat. […] Ja, man tar bort 

ångesten helt enkelt. Ångest och rastlöshet, det försvinner, kan man säga.”  

 

”Det har ju varit ett sätt att skjuta andra känslor åt sidan. […] Jag vet inte vad jag ska kalla 

det för, en avkoppling eller.. [….] Jag tror det har varit ett sätt att liksom bli av med negativa 

[känslor] eller i alla fall koppla bort dem för stunden.”  

 

”Jag har liksom fantiserat om att bara få bada i porr och försvinna in i den världen och inte 

behöva känna någonting annat, inte behöva känna ångest eller ensamhet eller att jag har skadat 

min ex sambo eller.. Jag har inte velat känna känslan att jag inte duger.”  

 

Det framkommer även en insikt om att de sexuella handlingarna är ett medel för att 

ge sig själv tröst eller belöning. Sexmissbruket får för någon av männen mer 

utrymme under perioder av bättre mående. Det fyller ett tomrum, en tomhet. 

 

”Drivkraften är lite större när jag mår bättre. Då får det plats. […] När det [ångesten] 

försvinner, så kommer det. Jag vet inte om det är något belöningssystem eller något sådant 

liknande.”  

 

Männen beskriver sina insikter om att sexmissbruket innebär en möjlighet att fly till 

en egen bubbla, en fantasibubbla eller en egen värld, där man får vara i fred. Det 
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innebär en avskärmning från omvärlden, ett slags dagdrömmeri och förstås som 

dissociation.  

 

”Porren blev en slags flykt in i en annan värld. Det blev en bubbla som... jag kunde liksom 

stänga ute det andra, det som jag tyckte var jobbigt i världen, det kunde jag liksom ta ett steg bort 

från. Och så kom jag in i min lilla fantasibubbla där det var porrtidningar och porrfilmer.”  

 

Några av männen beskiver hur de försökt rättfärdiga sina handlingar för sig själva, 

trots att de på någon nivå haft en insikt om att de kunde vara skadliga för dem 

själva eller deras omgivning. De har försökt normalisera sitt beteende genom att 

framhålla att det är något som får dem att må bra. Deras beskrivningar förstås som 

insikt om förnekelse av problemen. 

 

”Förmågan att stå emot har minskat. Det var lättare att så emot i början. Men sedan är det 

precis som att.. ja, det har gått vägen, det har gått bra så länge att det går säkert bra den här 

gången också. […] Det har ju funkat! Det klart att det fortsätter funka.”  

 

”Länge var det lite av den här belöningstanken också att det klart att jag håller på så här, jag 

som har haft det så jobbigt. […] Och då, det klart att liksom det här är min rättighet att jag 

har.. jag har i alla fall en väldigt bra ursäkt att hålla på så här.”   

 

De sexuella handlingarna beskrivs som något man velat hålla åtskilt från resten av 

livet och vardagen. Någon berättar om en önskan om att beteendet inte ska bli för 

verkligt. Mannen har en insikt om två delar av sin personlighet som han vill hålla 

åtskilda. Det förstås det som en insikt om splitting av jaget. 

 

”Jag tycker det är väldigt långt ifrån den jag är och vill vara. Det känns som att det är två skilda 

personligheter. […] Det är så vitt skilt från vartannat så det, det kan inte vara jag på något sätt. 

Det känns ju jättedubbelt. Jag känner mig så dubbel. Alltså, det är verkligen Dr Jekyll och Mr 

Hyde på något sätt. Det går inte ihop. […] Och det går inte ihop för mig själv heller när jag 

tänker på det, att det skulle kunna vara en del av mig.”  

 

7.3  Konsekvenser – individuella och sociala 
Den tredje kategorin omfattar männens beskrivningar av sexmissbrukets 

konsekvenser. Det har konsekvenser för männen själva - individuella konsekvenser 

- och för deras relationer och sociala liv - sociala konsekvenser. De individuella 

konsekvenserna har två underrubriker och de sociala konsekvenserna har tre.  

 

En individuell konsekvens är att de sexuella handlingarna tar så mycket tid och 

utrymme att andra aktiviteter får stå tillbaka. Männen berättar att de inte sover 

tillräckligt, de tar inte hand om sitt hem, de hoppar över måltider eller äter 

ohälsosam kost. Den bristande omsorgen om det egna välbefinnandet och hälsan 

ses som uttryck för att på ett omedvetet plan återskapa omsorgsbrist som de 

själva upplevt under uppväxten.  
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”Min lägenhet såg ju alltid ut. Det var väldigt stökigt och rörigt. För jag städade ju aldrig när jag 

tittade på porr.”  

 

”Om jag porrsurfar så skiter jag i det. Jag liksom bara struntar i mediciner och struntar i vad jag 

borde äta. Jag kanske bara dricker nyponsoppa istället, och kör vidare. Och så mår jag dåligt 

sedan. Så att i någon mån stämmer det där att jag inte kan ta hand om mig själv eller, jag skiter 

i att göra det i alla fall.”  

 

För några av männen har missbruket lett till att de misskött sina studier eller sitt 

arbete. Det har också påverkat deras ekonomi, lett till polisanmälan eller förlorat 

arbete.  

 

”Det klart att jag har misskött jobbet. Jag skulle ha kunnat få mycket mer gjort. […] Jag hade 

inte kunnat tänka mig innan hur mycket det skulle kunna ställa till det, men.. Ja alltså, jag har 

ju blivit av med jobbet.”  

 

Ytterligare en individuell konsekvens är att inte själv klara av att sluta med sitt 

sexmissbruk. Flera av männen har försökt sluta på egen hand eller med hjälp och 

stöd av närstående. Några har tidigare sökt psykologisk behandling, utan att det lett 

till att de lyckats ta sig ur missbruket. De har också sökt hjälp genom att delta i 

självhjälpsgrupper för personer med sexmissbruk. Att behöva hjälp innehåller 

beskrivningar av insikten om att vara i behov av hjälp och om svårigheter att hitta 

rätt behandling. Denna kategori omfattar även männens berättelser om att inte bli 

tagna på allvar i sitt missbruk, att möta okunskap och fördomar. 

 

”Då insåg jag själv att jag har ett problem, Jag måste ha ett problem. Så då sökte jag hjälp. […] 

Jag hade någon försäkring via mitt arbete. […] Men han [psykologen] hade ju inte en aning om 

sexmissbruk. Han var ju en sådan som hanterade alkoholister och narkomaner och 

spelmissbrukare och så. Det fanns liksom inte på kartan. Han visste ju inte vad han pratade 

om.”  

 

”Och det är jag ju helt övertygad om, att jag klarar det inte själv och det är ju tråkigt så klart. 

Och sedan tvivlar jag fortfarande då, att fasen, kommer jag någonsin att bli av med det här?”  

 

Relationsproblem är en av de sociala konsekvenserna. Männen beskriver att deras 

sexmissbruk har inneburit en isolering från sociala relationer och andra aktiviteter. 

Missbruket har även påverkat partnerval, bidragit till separationer, konflikter och 

andra problem i nära relationer.  

 

”Vad det [sexmissbruket] har fått för konsekvenser för mig.. Ja, i valet av partner så, definitivt 

så har det spelat in där. […] Och sedan längre fram, så är det väl kanske framför allt i mitt 

äktenskap då, som det har fått konsekvenser. Att vi har bråkat väldigt mycket. Hon förstod ju 

direkt att något var fel, när vi flyttade ihop. Och det dröjde väl ett tag innan jag vågade erkänna 

det, men oj, vad vi har stridit om det här missbruket och varit arga och gråtit och känt 

hopplöshet.”   
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Männen berättar att sexmissbruket ger skuldkänslor, framför allt gentemot deras 

partners. De känner skuld över lögner, över att inte ha klarat av att hålla löften om 

att sluta med sitt sexmissbruk, över att ha sårat andra och över otrohet.  

 

”Då hade jag ju lovat att sluta, jättemånga gånger. [….] Dels är det ju genant. Men det är ju 

bara en liten, liten del i det. Men sedan just som hon blev så ledsen och sårad så. Så det klart, det 

vill man ju inte någon annan, som man tycker om.”  

 

”Och jag kan ha skuldkänslor under sex. Ja, det kan jag. Jag känner att jag är skyldig henne 

[hustrun] väldigt mycket fortfarande.” 

 

Studiedeltagarna beskriver skamkänslor kopplat till sexmissbruket, och det är den 

sista underkategorin av de sociala konsekvenserna. Skammen får männen att smyga 

med sitt beteende, att smussla och låsa in sig. De håller sina sexuella handlingar mer 

eller mindre hemliga. Intervjuerna innehåller berättelser om att vara mån om att 

hålla en fasad utåt och en rädsla för att bli upptäckt.  

 

”Det var ju någonting jag skämdes för. Det var ju något jag ville hålla hemligt. […] Jag var ju 

tvungen att smyga med det. Jag ville ju inte att grannarna skulle se mig.”  

 

”Jag var ju liksom alltid lite på min vakt på något sätt, vad man säger och vad man gör och om 

någon skulle råka komma på det. Och när man till exempel använder telefonen eller datorn, att 

man liksom kollar en och två och tre gånger och man fortfarande har den där osäkra känslan när 

någon annan lånar grejerna. Vad är det egentligen de hittar?”   

 

Några av männen beskriver även hur de struntar i skammen, beter sig skamlöst 

genom att inte göra några försök att dölja sina handlingar.  

 

”Jag kunde ju ringa och beställa sexleksaker och gå in på Hennes och Mauritz och köpa 

stringtrosor mitt i dagsljus. Jag brydde mig inte liksom. Det fanns en skam, men jag sket i 

skammen. Jag gjorde det ändå. De här ska jag ha, och de ska jag ha. Jag ska ha den största 

dildon ni har och… ja.”  

 

7.4  Förklaringar 
Förklaringar, som är den fjärde kategorin, innehåller fyra underkategorier. Den 

första omfattar männens egna beskrivningar av bidragande orsaker under 

uppväxten som orsak till att de utvecklat ett sexmissbruk. Samtliga män menar att 

sexmissbruket kan ha samband med deras uppväxtförhållanden. Att ha blivit utsatt 

för våld, dödsfall i familjen, omsorgsbrist, egen fysisk sjukdom och förälders 

alkoholmissbruk är några av de förklaringar som nämns.  

 

”När jag hade gjort något fel så blev jag straffad och jag skulle liksom skämmas och jag blev 

slagen med örfilar och blev dragen i örat. Och även smisk på stjärten var aktuellt också. [.…] 

Jag blev ju väldigt rädd för intimitet med mina föräldrar på något vis liksom… Så det var väl 

den tryggheten. Jag ville gärna komma bort liksom och låsa in mig istället. Det var tryggare.”  
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”Ja, som jag tror i alla fall är orsaken att min syster gick bort när jag var väldigt.. eller jag var 

väl i 12 års åldern och hon var 10. Så det och tiden efter det och så, det är det som har gjort det.”  

 

Avsaknad av fysisk och känslomässig närhet till vårdnadshavare, ensamhet och 

syskonrivalitet är andra faktorer som männen tror har bidragit.  

 

”Jag har väldigt svårt att prata om känslor. Vad jag faktiskt känner är väldigt svårt att prata 

om. Och jag har aldrig övat på det egentligen. För vi har aldrig pratat om det hemma heller. Det 

är ingenting som har varit.. Utan man har bara varit i vardagen, det har varit vardag jämt. Man 

har aldrig pratat om hur man har mått och hur man har känt. Det är ingen som har frågat efter 

det heller egentligen. Utan det har bara förväntats att var och en tar hand om sitt.”    

 

I några intervjuer framkommer berättelser om en oerhört stark positiv upplevelse 

vid onanidebut, som tänkbar bidragande orsak. 

 

”Första gången som jag onanerade så har jag en enormt kraftig upplevelse. Det är, någonting 

händer liksom.. […] Det kändes liksom som att jag, hela kroppen drog ihop sig så här när det 

gick för mig. Och det där var ju någonting så här när jag som 11-åring var med om det här. Vad 

var det här? Wow! Samtidigt som jag hade det här som jag uppfattade som ganska jobbiga 

omständigheter i livet, med min pappas missbruk och att jag var ensam ganska mycket.”  

 

Männen berättar även om förklaringar som de tidigare haft, men som nu inte längre 

är lika aktuella. De berättar att den psykoterapeutiska behandlingen hjälpt dem att 

förstå sina handlingar på ett nytt sätt. Exempel på tidigare förklaringar är att se på 

sig själv som översexuell, drabbad av ödet eller att ha ökad sexlust som biverkan av 

läkemedel. 

 

”..att jag är översexuell. Att jag har ett större sexuellt behov än andra eller att det är mitt öde.”  

 

”Jag äter en medicin […] Och då gick vi in och läste på bipacksedeln. Då är det alltså så att en 

promille av dem som äter den här medicinen kan drabbas av ökad sexualdrift.”  

 

Männen förklarar även sexmissbruket i termer av att ha en beroendesjukdom som 

innebär att ett beroende kan ersättas med ett annat. De menar att 

beroendesjukdomen kan vara både genetiskt och socialt betingad. 

 

”Sedan slutade jag snusa. Och det var, trodde jag, ett väldigt bra beslut. Men egentligen var det ju 

inte det. För det var två månader innan jag inledde relationen med den här tjejen som jag hade ett 

förhållande med vid sidan av. Så jag ersatte ju nikotinet med henne. Det har jag insett efteråt att 

jag ersatte ju egentligen bara en sak med en annan. Och det gjorde att det gick mycket snabbare 

och mycket fortare att komma in i beroendet.”  

 

”Och just om man pratar om missbruk och generellt… För jag vet att både min morfar och farfar 

hade problem med alkohol och missbruk och så. Ja, om det kan vara [förklaringen]? Jag vet inte 

om det är så att alla missbruken häger ihop, men det är väl någon form av dämpning alltihopa, 
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på något vis. […] Det finns ju många orsaker och förklaringar liksom, både kanske något 

genetiskt men också någonting socialt och så.”  

  

När männen beskriver hur de förklarar sitt missbruk, finns utsagor om att ha en 

känsla av att inte duga, att känna sig svag och sårbar, att vara oduglig och 

underlägsen. Männen ger uttryck för att känna sig otrygga och utan framtid. De 

uttrycker självförakt. Dessa uttalanden uppfattas ge uttryck för att en bidragande 

orsak till sexmissbruket är att söka kompensation för låg självkänsla. 

 

”Jag känner att jag inte riktigt duger. För känslan var att om jag träder fram i ljuset så kommer 

folk att se hur kass jag är. [.…] Jag upplever det som att det [sexmissbruket] är väldigt 

hopkopplat med de här känslorna [av underlägsenhet]. Jag kan inte koppla isär missbruket från 

de känslorna och tankarna jag har. För jag vet att det på något sätt hänger ihop där. Och mina 

känslor och tankar kommer jag aldrig ifrån.[.…] Det är liksom som att ha en åklagare uppe i 

huvudet som bara kommer med.. lägger fram nya bevis på hur kass jag är hela tiden.”  

 

”Det handlar väl om att jag uppfattade väl tidigt, i tidig ålder, att jag inte dög. Att jag inte duger 

om jag inte presterar. […] Jag matades med att jag skulle skämmas och jag kände mig dålig när 

jag inte kunde kasta en boll lika långt som de andra barnen eller att jag inte kunde springa och 

spela fotboll, för då fick jag astma. [.…] Jag kände mig fysiskt underlägsen och alltid en känsla 

av att vara dålig liksom eller svag och sårbar. […] Jag var aldrig trygg i mig själv.”  

 

Sexmissbruk beskrivs som ett självskadebeteende som ger skador på kroppen och 

könsorganet. Självskadandet förstås om uttryck för att självbestraffning. Att ha 

varit utsatt för övergrepp i form av våld under uppväxten väcker ilska och 

anklagelser mot förövarna. Ilskan riktas på ett omedvetet plan mot det egna jaget 

och leder till ett självplågande och självbestraffande beteende.  

 

”Någonting som ständigt har varit aktuellt har ju varit att jag har slagit på mig själv. […] 

Javisst, misshandel i barndomen och en falsk skuld liksom som inte har varit min från början. 

Ja, att jag har tagit på mig det som barn liksom. Och liksom sett på det här [sexmissbruket] som 

ett självskadebeteende egentligen.”  

 

Den sista underkategorin av förklaringar är att sexmissbruket, på ett omedvetet 

plan, är ett sätt att hantera fråga om sexuell orientering. En av männen berättar 

om känslor som väcks i kontakten med unga killar. 

 

”Jag har nog alltid haft med mig en nyfikenhet på yngre killar. […] När jag pratar, liksom 

tittar på yngre killar så är det liksom, det finns ju väldigt mycket känslor. […] Jag känner 

ömhet liksom och så är det någonting annat också som jag inte riktigt vet om det för att jag vill  

liksom.. jaha, det här är någon jag kan fantisera om, eller om det faktiskt är en attraktion. Det 

vet jag inte riktigt idag ännu. Men det är någonting som jag kan grubbla på ganska mycket nu.”  
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7.5  Leva med skam 
Det tema som löper som en röd tråd genom samtliga kategorier är att leva med 

skam. Att ha ett sexmissbruk omfattar olika grader av skam. Det finns både uttalad 

och outtalad känsla av otillräcklighet, rastlöshet och benägenhet till självkritik och 

självdestruktivitet i männens beskrivningar av problemen. De talar att inte duga, 

om stark vilja att vara andra till lags, om tomhet och depressivitet. Larsson (2007) 

menar att detta är tecken på måttlig skam. Återkommande känslor av värdelöshet 

och meningslöshet, som några av männen ger uttryck för, liksom beroendeproblem 

och missbruk i sig, uppfattas som tecken på massiv skam (ibid.). 

 

I den ”Faktiska beskrivningen av sexmissbruket” ses behovet av att visa makt 

genom att dominera och erövra som försvar mot skam som utvecklats under det 

genitala stadiet, skam över att vara liten och oduglig (Beck-Friis, 2009). De sexuella 

handlingarna och upphetsningen kan vara uttryck för förvandlarens försvar mot 

skam, de ger en möjlighet till avkoppling eller njutning (Larsson, 2007).  

 

Många missbruk och beroenden har sitt ursprung i det första utvecklingsstadiet, det 

orala (Beck-Friis, 2009). Det latenta budskap som löper genom data handlar om 

otrygghet och om att inte känna sig älskad. I kategorin ”Olika typer av insikt” finns 

beskrivningar av att uppleva sexmissbruket som medel för självtröst. Det som 

missbrukas, de sexuella handlingarna, både framkallar och fördjupar känslan av 

skam. Att vara beroende är skamfyllt (ibid.). De individuella och sociala 

konsekvenserna av missbruket innehåller beskrivningar av skam på ett medvetet 

plan. Bristande förmåga till omsorg om sig själv vittnar om förlorad självaktning, 

starka skamkänslor och negativ syn på framtiden (Rössel, 2012). Bakgrunden till vit 

skam uttrycks i ”Förklaringar” då männen berättar om att ha utsatts för våld och 

andra traumatiska upplevelser. Berättelserna uppfattas även innehålla latent budkap 

om att ha fått överta föräldrars skam över eget missbruk, en skam som förmedlats 

ordlöst. Skammen över att vara sig själv, arkaisk skam (Kjellqvist, 2012) finns i 

männens beskrivningar av att ha känna sig ”fel”, ”kass”, oälskad och värdelös. Att 

skammen kan vara en av orsakerna till svårigheterna att ta sig ur missbruket, är ett 

budskap som uttrycks både manifest och latent. 

 

”Det är skam inblandat i det också. Jag är en dålig person för att jag gör så här. Jag tror att 

skammen blir någon form av motor i själva missbruksprocessen.” 

 

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

För att uppnå syftet med studien, att öka kunskapen om hjälpsökande mäns sätt att 
se på och förstå sitt eget sexmissbruk, valdes en kvalitativ metod. En 
fenomenologisk inriktning med en deskriptiv ansats gav utrymme för männens 
egna beskrivningar av hur fenomenet sexmissbruk upplevs och förstås utifrån deras 
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egen verklighet. Data samlades in med hjälp av kvalitativa intervjuer. En kvalitativ 
forskningsintervju söker kvalitativ kunskap, den syftar inte till kvantifiering. Målet 
är att få nyanserade beskrivningar av individens livsvärld (Kvale et al., 2008/2009). 
Metoden visade sig lämpa sig väl för att uppnå studiens syfte. Studiedeltagarna 
uppmuntrades att så exakt som möjligt beskriva hur deras sexmissbruk tar sig 
uttryck, vilka sexuella handlingar missbruket omfattar, vad missbruket får dem att 
uppleva och känna samt hur de själva förstår och förklarar sitt missbruk. Det var 
männens egna beskrivningar av specifika situationer som efterfrågades, inte 
allmänna åsikter om problemet.  

En kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera intervjudata. Lundman et al. 
(2012) framhåller att under analysen bör texten ses i sitt sammanhang och att det 
bör finnas en medvetenhet om rådande kultur. Sådan medvetenhet eftersträvades 
genom litteraturstudier, samtal med kollegor och diskussioner med handledare. 
Den metodologiska ansatsen var abduktion (Alvesson et al., 1994). Viljan att öka 
kunskapen om mäns sexmissbruk ledde till intervjuer med personer som har denna 
problematik. Under intervjuerna eftersträvades ett så öppet förhållningssätt som 
möjligt för oväntade beskrivningar av fenomenet. Det männen berättade om väckte 
associationer, tankar och idéer, som formulerades i uppföljande frågor. 
Målsättningen var att analysera intervjudata så förutsättningslöst som möjligt. 
Tankar om sammanhang och kategorier formulerades och prövades därefter mot 
innehållet i intervjuerna. Litteraturstudier om sexmissbruk bidrog till idéer om 
aspekter av fenomenet sexmissbruk som troligtvis inte hade kunnat upptäckas utan 
dessa teorier. På detta sätt har tänkandet pendlat mellan induktivt och deduktivt 
under arbetet med studien. Lundman et al. (2012) framhåller att en text får mening 
genom läsaren och texten har inte bara en mening. Flera tolkningar är möjliga och 
kan vara giltiga även om de är olika. För att säkerställa analysens giltighet har 
regelbundna diskussioner skett med handledare under arbetet med att analys och 
sammanställning av studiens resultat.  

Samtliga studiedeltagare går i psykoterapeutisk behandling för att få hjälp att 
komma ur sitt sexmissbruk. Några hade nyligen påbörjat behandlingen, andra hade 
kommit längre i den terapeutiska processen. Under hur lång tid terapin pågått samt 
tidigare genomförda behandlingar, kan ha påverkat studiedeltagarnas olika typer av 
insikt i problemen och vilken funktion de fyller. Männens förklaringar visade sig ha 
förändrats över tid vilket kan ses som en förväntad effekt av terapin. Under några 
av intervjuerna ändrades männens beskrivning av fenomenet. Det kan ha berott på 
att de under intervjuns gång upptäckte nya aspekter eller såg sammanhang som de 
inte tidigare varit medvetna om. Flera av studiedeltagarna uttryckte tacksamhet 
över att få delta och bidra till att öka kunskapen om sexmissbruk. En av männen 
uttryckte att intervjun gett möjlighet till nya insikter om hans sexmissbruk. 

Generaliserbarhetsvaliditet handlar enligt Svensson (1996) om ”i vilken 

utsträckning erhållna resultat kan antas gälla även för andra situationer, 

populationer eller personer” (s. 214). Denna studie bygger på ett litet urval. Det kan 

finnas mer kunskap att inhämta om man frågar andra män med liknande problem. 

Det fanns ingen strävan efter statistiskt generaliserbara resultat. Under intervjun 
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ställdes många öppna, uppföljande och förtydligande frågor och resultatet visar på 

en variation av sätt att se och förstå sexmissbruk, som med stor sannolikhet har 

relevans också för ”andra situationer, populationer eller personer” (ibid.). 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Denna studie syftade till att öka kunskapen om vad hjälpsökande män säger om sitt 

sätt att se på och förstå sitt eget sexmissbruk. Fem vuxna män, som själva uppgett 

att de har ett sexmissbruk, ingick i studien. Männen har sökt hjälp för att komma ur 

missbruket och går i psykoterapi på en mottagning som är öppen för personer med 

sexuella problem. Deras problem visade sig se olika ut och omfatta olika sexuella 

handlingar, såsom porrkonsumtion, onani, sexuella fantasier, sexchattande, 

användning av fetischer och sexleksaker, telefonsex, förförelse och erövringar av 

tillfälliga sexpartners. Männens beskrivningar sexmissbruk stämmer väl överens 

med hur Goodman (1998, 2001) definierar problem med sexmissbruk. 

Studiedeltagarna berättade om problem som trappats upp vilket tyder på 

toleransutveckling, kontrollförlust och negativ påverkan på välbefinnandet och den 

egna hälsan. Hos flera av männen har de sexuella handlingarna utvecklats och blivit 

allt mer avancerade över tid. Missbruket har lett till relationsproblem, påverkan på 

arbetssituationen och lett till rättsliga följder. När männen hindrats eller försökt 

avhålla sig från sexmissbruket har de upplevt negativa känslor, som exempelvis 

ilska, meningslöshet och depressivitet. Tre av männen har haft problem sedan 

tonåren eller tidigare och hos två har problemen utvecklats under tidig vuxen ålder.  

 

Studien visar att män med sexmissbruk för en kamp med sin skam. Att leva med 

skam är ett övergripande tema, som löper som en röd tråd genom studiens resultat. 

Männen bär på olika grader av skam, skammen har olika ursprung och männen har 

olika försvar mot skammen. Skammen uppfattas som en form av ”motor” i 

missbruksprocessen, vilket Gilland et al. (2011) tidigare har kommit fram till. Deras 

undersökning visade att skam vidmakthåller problem med sexmissbruk medan 

skuldkänslor ökar motivationen till förändring. För flera av studiens deltagare 

utövas missbruket i enskildhet. I ensamhet och med tillgång till dator, video, 

telefon, tidningar eller sexleksaker, eftersträvas extasen. Det finns en längtan efter 

en stark positiv känsla, en euforisk upplevelse, som man vill stanna kvar i. I euforin 

dämpas ångest och andra negativa känslor tillfälligt. Larsson (2007) skriver om hur 

försvaren mot skam fungerar och presenterar fyra olika skamstrategier. Skam som 

har sitt ursprung i otillfredsställda behov av exempelvis omsorg, känslomässig 

kontakt, beröring och respekt, skapar begär som är omättliga. När ens behov inte 

blivit mötta ger man sig själv det man kan för att finna bot mot en inre tomhet. Att 

försvara sig mot skam genom att förgöra kan ske genom sökande efter bekräftelse 

eller genom skamlöst beteende. Den som försvarar sig mot skam genom att 

förvandla försöker göra om sina yttre och inre världar. Förvandling av den yttre 

verkligheten syftar till att reparera något av den inre. Det kan ske genom att man 

skaffar sig ett hemligt liv, ett liv som döljs för andra. Med hjälp av ett substitut, som 

till exempel sexuell upphetsning, jakt och erövring, ökar livskänslan tillfälligt. 

Skammen neutraliseras och den inre oron dämpas.  
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Guigliano (2006) fann i sin kvalitativa intervjustudie att stark sexualdrift var ett av 

motiven till mäns problem med sexmissbruk. Det resultatet stöds inte av denna 

studie. En av studiedeltagarna berättar att en förklaring han tidigare haft till sina 

problem var att hans sexuella behov är starkare än många andras. Denna förklaring 

har han senare omvärderat. Övriga känslor och motiv till problem med 

sexmissbruk som framkom i den amerikanska studien stämmer väl överens med 

föreliggande studies reslutat. Samtliga studiedeltagare uttryckte tankar om att deras 

sexmissbruk kan förklaras med uppväxtförhållanden eller erfarenheter tidigare i 

livet. De berättar bland annat om utsatthet för våld, dödsfall i familjen, brist på 

känslomässig närhet, förälders alkoholmissbruk och egen fysisk sjukdom. En låg 

självkänsla uttrycks bland annat genom självkritik och självförakt, vilket vittnar om 

bristande självaktning. Rössel (2012) skriver om hur erfarenheter som bidragit till 

att självaktningen gått förlorad ageras ofta ut i destruktiva handlingar, som till 

exempel missbruk och självskadebeteende. Resultatet överensstämmer med den 

slutsats Reid (2010) drar av sin undersökning av känslor hos män med sexmissbruk, 

att självförakt/självhat kan förutsäga problem med överdrivna sexuella handlingar.  

 
En av de individuella konsekvenserna av sexmissbruket är att inte själv klara av att 
lösa sina problem. Försök att förändra sitt beteende på egen hand eller med hjälp 
av närstående har misslyckats. Männen säger att de behöver hjälp för att komma ur 
sitt missbruk. Men när de sökt hjälp har de ofta mötts av fördomar, ointresse eller 
brist på kunskap. De har upplevt svårigheter att bli tagna på allvar. Hedman (2009) 
kom i sin undersökning fram till att personer med sexmissbruk upplever ett 
utanförskap och menar att det kan ha att göra med att sexualiteten fortfarande är 
ett tabubelagt ämne. Känslan av utanförskap förstärks genom brister i bemötandet, 
som till exempel missuppfattningar och kunskapsbrist, från såväl professionella 
som från allmänheten. De skillnader i hjälpinsatser som erbjuds personer med 
sexmissbruk jämfört med personer som har andra former av missbruk, exempelvis 
alkohol- eller substansmissbruk, bidrar också till utanförskapet (ibid.). Kunskapen 
om hur man behandlar sexmissbruk är begränsad, även bland behandlare med 
kunskap om sexuella problem eller beroendeproblematik (Rosenberg, Carnes & 
O´Connor, 2014) och många psykoterapeuter känner sig inte bekväma att prata om 
problemen (Bird, 2006). För att kunna hjälpa och behandla personer med 
sexmissbruk behöver kunskapen om problemen ökas hos personer som arbetar 
med psykologisk- och psykoterapeutisk behandling. I psykoterapeutisk behandling 
av problem som omfattas av skamkänslor, menar Beck-Friis (2009), att man som 
behandlare behöver mod att möta skammen. Den egna skammen sätts på prov när 
den berör områden som gränsar till den hjälpsökandes problem, och det är viktigt 
att kunna skilja sina egna besvär från den hjälpsökandes. Att kunna ta emot den 
ilska och vrede som den hjälpsökande känner, är en annan viktig del i att bemöta 
skammen (ibid.).  
 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 

Studien visar att de sexuella handlingar som omfattar mäns sexmissbruk ofta sker i 

ensamhet, till exempel genom porrkonsumtion, sexuella fantasier och onani. Andra 

involverar personer de inte känner, och inte har för avsikt att träffa eller lära känna, 
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i sina sexuella handlingar exempelvis via chattar på Internet eller via telefon. 

Fortsatta studier behövs för att förstå vad det är som gör att män med sexmissbruk 

söker sexuell upphetsning utan närvaro av en partner. Kunskapen om hur det 

enorma utbudet av porr och de ökade möjligheterna att interagera med okända 

personer via Internet bidrar till problem med sexmissbruk behöver också utforskas 

vidare. Det finns inga studier som undersökt hur vanligt det är att ha problem med 

sexmissbruk. Att allt fler söker hjälp kan innebära att problem med sexmissbruk 

ökar. Förslag till fortsatt forskning är att undersöka hur vanligt problemet är och på 

vilka sätt problemen kan yttra sig. Finns det olika former av sexmissbruk?   

 

I denna studie framkommer det att män med sexmissbruk lever med skam. Beck-

Friis (2009) menar att det krävs mod hos behandlare för att möta skam. Har 

psykoterapeuters svårigheter att prata om sexmissbruk att göra med att sex är ett 

skam- och tabubelagt ämne? Fortsatta studier skulle kunna undersöka hur man i 

psykoterapiutbildningar kan hjälpa studenter att utveckla mod att möta skam samt 

ökad medvetenhet om den egna skammen.    

 

Till mottagningar som riktar sig till personer med sexuella problem är det allt fler 

som söker hjälp för att komma ur sitt sexmissbruk. De flesta är män (Brax, 2012; 

Nyberg, 2012). Betyder det att sexmissbruk inte är lika vanligt hos kvinnor eller att 

kvinnor med sexmissbruk inte söker hjälp? Omfattar kvinnors sexmissbruk samma 

sexuella handlingar och upplevelser som männens? Hur ser kvinnor på sitt 

sexmissbruk och hur förklarar de sina problem? Detta är ytterligare att område som 

behöver utforskas vidare. 
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Bilaga 1 

 

 

Information till deltagare i studie om sexmissbruk hos män 

 

Bakgrund och syfte 
Sexmissbruk kan orsaka subjektivt lidande och hälsorisker både för den enskilde 
och för personer i dennes närhet. För att kunna bemöta och behandla män som 
söker hjälp finns det behov av ökad kunskap och fördjupad förståelse av vad det 
innebär att ha problem med sexmissbruk. Denna studie, som är en del av 
kunskapsinhämtningen under utbildningsprogrammet i psykoterapi, syftar till att 
öka kunskapen om mäns egna erfarenheter, upplevelser och förklaringsmodeller till 
sexmissbruk. 

 

Förfrågan om deltagande 

Du tillfrågas om att delta i studien eftersom du har sökt hjälp på grund av problem 
med sexmissbruk. Ungefär en vecka efter att du har fått denna skriftliga 
information kommer du att bli kontaktad via telefon och få frågan om du vill delta i 
studien. Då har du även möjlighet att ställa frågor om studien. 

 

Hur går studien till? 
Som deltagare i studien kommer du att delta i en intervju som varar i ungefär en 
timma. Intervjun kommer att ske på den mottagning där du får din behandling. 
Om du har en pågående samtalskontakt på mottagningen, kommer intervjun att ske 
utöver de tider du har avtalat med din behandlare. Intervjun kommer att spelas in 
och i efterhand skrivas ut för vidare analys.  

 

Vilka är riskerna? 
Det finns inga direkta risker med att delta i studien. Om intervjun väcker 
obehagliga känslor och minnen har du möjlighet att få stöd och uppföljande samtal 
av din behandlare.  

 

Finns det några fördelar? 
Fördelen med att delta i studien är att du får tillfälle att tala om eventuella 
svårigheter, obehagliga erfarenheter, minnen och känslor som har att göra med ditt 
sexmissbruk.  

 

Hantering av data och sekretess 

Inspelningar och utskrivet material kommer att avidentifieras och förvaras inlåst av 
den som genomför studien. Din integritet kommer att skyddas, alla personuppgifter 
kommer att behandlas konfidentiellt. All data som samlas in kommer att förvaras 
inlåst, så att inga obehöriga kan komma åt dem. 
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Hur får jag information om studiens resultat? 
Som deltagare i studien kan du få tillgång till studieresultatet via den som är 
ansvarig för studien. Studien kommer att även att finnas tillgängliga via Ersta 
Sköndal Högskolas digitala vetenskapliga arkiv - DiVA - som du kan nå via denna 
länk: http://esh.diva-portal.org 

 

Frivillighet 

Deltagandet i studien är frivilligt. Du kan när som helst avbryta din medverkan i 
studien, utan att det kommer att påverka din fortsatta behandling eller kontakt med 
mottagningen du går på. 
 
Ansvariga 

Jag som genomför denna studie heter Annelie Nordner och studerar på 
psykoterapeutprogrammet vid Ersta Sköndal Högskola/S:t Lukasinstitut. Kontakta 
mig gärna om du har frågor om studien.  

 
 
 
 
 

Vänliga hälsningar 
 
   Handledare:  

Annelie Nordner  Anders Möller 
Leg sjuksköterska  Professor  
Ersta Sköndal Högskola  Ersta Sköndal Högskola 
info@annelienordner.se  anders.moller@esh.se  
Tel: 0735-62 56 93    
    

 
 
 
 
 
 

Jag samtycker till att medverka i denna studie: 
 
 

………………………………………………………………………………… 
Datum  Underskrift 

 
 
 
  

 

http://esh.diva-portal.org/
mailto:info@annelienordner.se
mailto:anders.moller@esh.se

