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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att i forskningslitteraturen hitta evidensbaserade 

behandlingsmetoder och terapier för sexmissbruk samt ta reda på hur de fungerar och varför 

de används. För att öka förståelse och kunskap inom ämnet har tre intervjuer med behandlare 

för sexmissbruk utförts. Intervjuempirin och forskningen visar sammantaget att det saknas 

definition på sexmissbruk. Beroendet yttrar sig på olika sätt, varav de vanligaste symptomen 

är förlust av impulskontroll, svår psykisk påfrestning, försämrat familje- och arbetsliv, skam 

och otrohet. Skam, uppgivenhet och ekonomiska förutsättningar gör att många undviker att 

söka hjälp tills beroendet har orsakat krisartad skada och förluster i livet. De som kommer till 

behandling har ofta blivit avslöjade av en nära anhörig och givits ett ultimatum. Behandling är 

bristfällig och dyr i Sverige vilket gör att mörkertalet är stort och att många inte söker hjälp 

överhuvudtaget. Forskningen visar att det finns ett stort utbud av terapier och 

behandlingsmetoder för sexmissbruk. Dessa behandlingsmetoder har styrkor och svagheter i 

sin effektivitet för att lindra och bota de problem och utmaningar som beroendet innefattar. 

Motivation, kontroll, skam, relationsproblem, anknytning och förvrängda tankar utgör kärnan 

i sexmissbruk och behandlas med varierande resultat utifrån behandlingsmetod och 

individuella förutsättningar.  
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1. Inledning  
Socionomprofessionen är en bred och allsidig yrkeskompetens där yrkesverksamma främst 

jobbar för att lindra sociala problem på samhälls-, grupp och individnivå. Denna bredd 

omfattar allt ifrån våld i nära relation, biståndsbedömningar, behandling för alkohol- och 

drogmissbruk till hemlöshet mm. Arbetsområdet växer i takt med att nya sociala problem 

dyker upp i samhället. Ett exempel på detta är att spelmissbruk kom att inkluderas i 

socialtjänstlagen den 1 januari 2018. Sexmissbruk har ökat explosionsartat de senaste 

årtionden bland alla åldrar, särskilt den yngre generationen skriver Dickinson, Gleason, 

Coleman & Miner (2018). Orsakerna för detta beskrivs av dem som flerfaldiga. Bara i USA 

uppfyller 10,3% av männen och 7,0% av kvinnorna den kliniska diagnosen för tvångsmässigt 

sexberoende. Enligt författarna är den mest bidragande faktorn till denna epidemiliknande 

ökning digitaliseringen som öppnat upp västvärlden för gränslös lättillgänglig sexuell 

stimulans på nätet. Ett konkret exempel på detta är internetporr som har kommit att bli en mer 

eller mindre socialt accepterad vardag för både individen och samhället (Price, Patterson 

Regnerus & Walley, 2016). Porr har för vissa gått från att vara en krycka i vardagen till ett 

beroendeframkallande tvång som ödelägger olika delar av deras liv och påverkar dem likt 

kroniskt spel- och drogberoende (Finocchiaro & Balconi, 2015). Porrberoende är bara en liten 

del av sexmissbruk. 

Dickenson et al. (2018) beskriver de oönskade beteenden som finns inom sfären av begreppet 

sexmissbruk. Avvikelser som tvångsonani, risktagande sexuellt umgänge, tvångsliknande 

otrohet och i värsta fall förverkligande av sexuella övergrepp. Psykosociala symptom på ett 

aktivt sexmissbruk är att det är repetitivt och har blivit kärnan i personens liv till den grad att 

hen försummar sina plikter, sin hälsa och andra betydelsefulla delar av sitt liv för att 

tillfredsställa beroendet. Det sociala livet, familjelivet, utbildnings- och arbetslivet och mm. 

tar aktningsvärd skada till följd av detta. Beroendet har fått prioritet över allt annat. Det är 

viktigt att vi socionomer noggrant bevakar uppkomsten av nya sociala problem och ställer oss 

beredda att tackla dem med evidensbaserade metoder och förståelse.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka behandlingsmetoder för sexmissbruk i 

forskningslitteraturen. Ytterligare syfte är att med hjälp av kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer undersöka hur behandling går till i Sverige samt förstå hur behandlare som arbetar 

inom området ser på begreppet sexmissbruk. För att besvara detta går uppsatsen in med 

följande frågeställningar:  

- Vad säger forskning om sexmissbruk och behandling?  

- Hur går behandling till i Sverige och vad har behandlare för syn på problemet? 

 

1.2 Tillvägagångssätt 

För att besvara frågeställningen kommer fackgranskade vetenskapliga artiklar och relaterade 

till ämnet analyseras och sammanställas till en övergripande kunskapsöversikt. Relevant 

kurslitteratur och böcker kommer också användas.  

Semistrukturerade intervjuer med tre behandlare i Sverige kommer genomföras för att sedan 

analyseras och jämföras med kunskapsöversikten.  
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2. Definition av sexmissbruk 

2.1 DSM-5  

DSM-5 är det mest väletablerade verktyget för att kliniskt bedöma vad missbruk och beroende 

är. I DSM finns en diagnosmanual för just detta som heter 'Substance-related disorders '. 

Exempel på substanser som nämns där är koffein, tobak och kokain. Den femte upplagan av 

DSM har även kommit att inkludera icke-substansmissbruk. I den senaste upplagan (5te) går 

de under kategorin ‘Behavior disorders’. Där valde man att inkludera spel- och 

internetspelsberoende. Pinna et al. (2015) ger exempel på andra beteenden som var nära på att 

inkluderas: shoppingberoende, sexmissbruk, träningsberoende, kärleksberoende, 

arbetsberoende och teknologiskt beroende. Anledningen till att de inte inkluderades var för att 

den kliniska diagnostiseringen av dessa beroendebeteenden var för diffusa. Risken fanns att 

normala beteenden skulle överpatologiseras, såsom att en person med hög libido riskerade att 

bli klassad som hypersexuell. 

 

2.2 Medicinskt perspektiv 

I forskningen har det flitigt diskuterats och argumenterats för och mot definitionen av 

missbruk. Grant & Chamberlain (2016) skriver om hur tidigare forskning sett på missbruk 

som ett neurobiologiskt fenomen. I den analysen antar man att missbrukaren har en kemisk 

uppbyggnad som ökar sannolikheten för att hen fastnar i missbruk, vare sig det är alkohol, 

cannabis eller spelberoende. 

 

Författarna skriver vidare att dessa beroendebeteenden anses från många håll i 

forskningsvärlden skilja sig från substansberoenden på så vis att de misstänks vara orsakade 

av psykiska problem. Personlighetsstörningar, ångest, nedstämdhet och OCD är tänkbara 

förklarningar. Författarna argumenterar dock att det finns signifikanta likheter mellan 

substansberoende och beteendestörningar. Likt substansberoende kapar beteendestörningar 

hjärnans belöningscenter. Konsumtionen som till en början är liten eller måttlig ökar 

successivt eftersom missbrukaren får en nöjestolerans som kräver större konsumtion, likt den 

toleransmekanism man ser i drogmissbruk. Beteendestörningar och substansmissbruk möts i 

en biopsykosocial skärpunkt där tre komponenter är återkommande: 1: förändrat 

belöningssystem i hjärnan, 2: försvagade hämningar och 3: upplevda abstinensbesvär - både 

mentalt och fysiskt. En forskare skriver om en annan tänkbar förklaring på missbruk: 

’Gemensamt för de flesta missbrukare är att de har en kognitiv nedsättning. I hjärnan saknas 

funktion och förmåga att värdesätta och bearbeta de negativa konsekvenser som missbruket 

orsakar ...’ (Campbell, 2003). Detta förklarar enligt författaren varför många missbrukare är 

beroende av mer än en substans eller ett beteende. 

 

2.3 ICD-11 

I maj 2019 presenterade World Health Organisation den reviderade versionen av ICD 

(International Classifications of Diseases). Denna upplaga blir den 11:e och inkluderar en rad 

nya sjukdomar varav några är relaterade till sexmissbruk. Av särskilt intresse är diagnosen 

kompulsivt sexberoende som faller under kategorin ’impulse control disorders’. Diagnosen 

karakteriseras av bristande förmåga att kunna kontrollera sexuella impulser. För att uppfylla 
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kriterierna för diagnosen måste personen i fråga ha haft problemet i sex månader eller längre. 

Beteendet ska ha orsakat stora påfrestningar i personens liv. Exempel på livsdelar som ska ha 

påverkats i stor negativ bemärkelse är familjelivet, det sociala livet, utbildning och jobb eller 

andra viktiga delar. Diagnosen bär stora likheter till hur Dickenson et al. (2018) beskriver 

sexmissbruk, en beteendestörning med gränslös och allsidig negativ påverkan på livets alla 

delar, främst det sociala.  

 

2.4 Psykosocialt perspektiv 

Orford (2001) skriver om en psykolog och psykosocial teori för att förklara och definiera 

missbruk. Modellen är bredare än de tidigare nämnda definitionerna eftersom den ser på 

missbruk och beroende som en omåttlig aptit. Värdet i denna modell ligger i att den kan 

omfatta både beteendestörningar och drogmissbruk eftersom den fokuserar på psykosociala 

aspekter kring missbrukaren. Den psykosociala synen innebär att man utgår ifrån att 

beteenden och tillstånd formas av miljö och förbestämda förutsättningar på individ, kultur och 

samhällsnivå. Missbruk anses alltså enligt denna teori härstamma från personens livshistoria, 

omständigheter, förhållanden, tankar och känslor. Beroende utvecklas när individen i fråga 

självmedicinerar med substanser eller oönskade beteenden som ger ett rus- eller 

dopaminpåslag. Den kemiska belöningsreaktionen lägger grunden för att ett beroende ska 

utvecklas. Exempel på detta är när alkoholförtäring sker i syfte att minska stress. Efter en 

långtgående upprepning börjar toleransen succesivt öka vilket kräver ett större intag av 

alkohol vilket leder till större negativa konsekvenser på livet och i slutändan resulterar det i ett 

svårbrutet beroende alkoholberoende. Hur kan detta appliceras till sexmissbruk? Eftersom 

dopaminpåslag och abstinens bevisligen förekommer i icke-substansrelaterade beroenden 

såsom spelmissbruk (Tian & Leon, 2008) torde det vara logiskt att mekanismen även finns 

inom sexualitet.  
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3. Kunskapsöversikt 
3.1 Kognitiv beteendeterapi 

Kognitiv beteendeterapi, förkortat KBT, är en allsidig terapi som länge varit populär för 

substansberoenden och andra sociala problem. Denna metod antar att det är förvrängda, 

oönskade och överdrivna tankar som orsakar lidande. Enligt teorin bildas dessa tankar internt 

hos människor på grund av stressreaktioner, känslomässiga resonemang och social isolering. 

Detta kan leda till psykiska besvär som depression och ångest, eller substansberoenden och 

beteendestörningar. Att befria den drabbade från dessa negativa osanna tankar och ge dem en 

mer verklighetsförankrad syn på sig själv och sina känslor är det slutliga målet för KBT. Detta 

sker främst genom att man analyserar och undersöker tankarna gentemot verkligheten, till 

exempel genom exponeringsterapi och logiska resonemang.  

 

Det finns många studier som tyder på att KBT fungerar för sexmissbruk. Young (2007) följde 

utvecklingen av 114 internetberoende klienter som fick KBT-terapi. Under det överhängande 

begreppet ’internetberoende’ fanns ett flertal subkategorier som de delades in i efter en 

screening. Två av dessa 8 kategorier var sexchatt och pornografi, vilket omfattade 

sammantaget 79 klienter. Behandlingen bestod av 12 sessioner KBT terapi och efter den sista 

sessionen gjordes en utvärdering för att mäta klienternas framgångar. 6 månader efter den 

första utvärderingen träffades dem igen för en ny utvärdering för att se om de tidigare positiva 

effekterna hade bestått. För att mäta och diagnostisera sexmissbruket i denna studie användes 

olika faktorer och kriterier: Finansiella problem (exempelvis prenumerationer för porrsajter, 

betalning för sexuella tjänster över nätet ), sömnbrist, akademiska eller jobbrelaterade 

problem direkt kopplat till missbruket, social isolering, och sexuella problem i det verkliga 

livet (såsom svårigheter att känna lust och längtan efter ’verkligt’ sex). 

 

Resultatet av behandlingen bedömes utifrån ett skattningsformulär där klienten fick svara på 

frågor före, under och efter terapin. Frågorna på formuläret handlade b.la. om motivation att 

bli fri från sitt missbruk, sexuell funktion, förhållanden, tidsfördriv, abstinens och 

återfallsprevention. Resultatet visade att redan vid den tredje terapisessionen visade 

majoriteten av klienter en förbättring i att kontrollera sina impulser. Vid terapisession åtta och 

tolv var resultatet ännu bättre – vissa hade helt och hållet lyckats avskilja sig från sina 

missbruk och självständigt förebygga återfall. Alla rapporterade förbättrade vänskaps- och 

förhållanderelationer i sina liv och ökad motivation att bli fri. Terapin hade minskat de tankar 

och beteenden som ledde dem till högrisksituationer. En högrisksituation är exempelvis att 

isolera sig på natten vid datorn eller att kolla på sexuellt material. Återfallsprevention 

uppvisade fortsatt bra resultat i den senare utvärderingen.  

Moster, Wnuk & Jeglic (2008) skriver i en annan artikel om hur KBT används för att 

behandla sexualförbrytare. Det är dock viktigt att poängtera att majoriteten av sexualbrott inte 

sker på grund av hypersexualitet eller sexmissbruk, menar författarna. Trots det fann man att 

de förbrytare som misstänktes lida av hypersexualitet och hade aktiva sexmissbruk fick 

bättre kontroll över sina tvångsmässiga tankar och beteenden. Klienterna uppvisade starkt 

negativa självförgörande tankar som ofta rationaliserade deras beteenden. Tankarna gjorde att 

klienterna kände uppgivenhet. De var övertygade om att de aldrig skulle kunna ändra sig i 

positiv riktning. När dessa tankar utmanades kunde de neutraliseras och ibland till och med 
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fördrivas helt och hållet. Resultatet blev att deras impulsivitet minskade, de upplevde en större 

självkänsla och positiv framtidstro. Av störst betydelse visade det sig att behandlingen ledde 

till mindre återfall inom rättssystemet. 

 

Sadiza, Varma, Jena & Singh (2011) undersökte också KBT och dess effektivitet i behandling 

för tvångsmässiga sexmissbrukare. I studien följde man behandlingen av 12 män som led av 

svår ångest, depression, självförakt och psykosociala förluster till följd av sitt beroende. Det 

man fann var att under och efter terapin minskade männens kompulsiva beteenden, ångest och 

depression i stor grad. Slutsatsen i studien var att det kompulsiva beteendet som männen led 

av till stor del aktiverades av förvrängda tankar som de antagit som sanningar – 

’självuppfyllande profetior’. En annan intressant aspekt av KBT som Sikkema et al. (2010) 

upptäckte i deras litteraturöversikt var hur den kan användas för att minska spridning av HIV. 

I litteraturgranskningen tittade de på tre studier där patienter inom preventionsförebyggande 

behandling genomgått KBT. I studierna framkom det att majoriteten av patienter led av någon 

form av psykisk ohälsa såsom ångest, stress, aggressionsproblem och depression. KBT visade 

sig vara effektiv i att bemöta och lindra den flerfaldiga psykiska ohälsan vilket i sin tur 

minskade patienternas risktagande sexuella beteende.  

 

3.2 Bildterapi 

En mer sällsynt terapi kallad bildterapi (på engelska ' Art Therapy ') finns dokumenterad i 

forskningen i behandling för sexmissbruk. Professor och psykolog Susan Sweeney (2009) 

skriver att metoden har sin grund i Freud och Jungs meningstillskrivande för konst som 

skapades av barn och psykiskt sjuka under deras studier på 40-talet. Metoden går ut på 

kreativa utlopp som skapas av klienten för att uttrycka och kommunicera sina känslor och 

problem. Detta sker i form av ritningar, målningar mm. Att konsten blir fin har ingen 

betydelse för metodens funktion eftersom det är klienten som bestämmer meningen på vad 

hen skapat och vad det representerar. Eftersom det meningsbärande i bilderna bestäms av 

patienten blir det som en trygg hamn för denne, något som personen kan dra sig tillbaka till 

vid känslor av obehag eller för hög intensitet inom terapin. 

 

 Denna terapi är särskilt användbar i behandlingar där det finns mycket skam, menar Wilson 

et al. (2010) som med kvantitativ metod undersökt bildterapins effekt på sexmissbrukare. Sida 

vid sida jämfördes den med KBT som enligt författarna är en mer utforskad terapi för att 

behandla och motarbeta skam.  

I studien delade man upp 54 klienter i två kontrollgrupper där den ena fick bildterapi och den 

andra KBT. Man gjorde utvärderingar i början, mitten och slutet av behandlingen. En fjärde 

utvärdering genomfördes långt efter avslutad behandling. Det man i slutändan fann med hjälp 

av kvantitativ analys var att KBT och bildterapi var i grunden lika effektiva på att reducera 

skam. Dock visade det sig att bildterapin var snabbare på att grunda en terapeutisk allians 

mellan klienten och behandlaren. En annan avvikelse mellan terapierna var också att 

skamreduktionen var högre i mittenmätningen hos bildterapigruppen jämfört med kbtgruppen, 

även fast dem i den tredje mätningsfasen planade ut och möttes med samma slutgiltiga 

resultat. Bildterapi var alltså lika effektiv i grund och botten men snabbare i att visa positiva 
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resultat.  

 

Wilson (1997) skrev tidigare självständigt om bildterapi som behandling för sexmissbrukare 

där han poängterade att metoden är effektiv för mer än att reducera skam och uttrycka mörka 

känslor. Det han fann var att sexmissbrukare med hjälp av bildterapi kunde avtäcka sitt 

missbruk på ett konkret och åskådligt sätt inom grupp. Detta visade sig i en kvalitativ studie 

där sexmissbrukare i grupp ritade vulgära bilder av sådant som gjorde dem upphetsade och 

var del av deras problematik. Bilderna blev utgångspunkter i terapin på så vis att det fanns 

något fysiskt att jobba med. Tillsammans med behandlare och gruppen kunde de utifrån 

bilderna börja reda ut varför deras tvångsliknande beteendet triggades när de såg bilderna. 

Dessa bilder var enligt författaren oftast grundade i ’morbid fantasi’ och klienten fick ofta 

anstränga sig för att förklara varför bilden förförde hen. När de tänkte högt och verbaliserade 

tankarna bakom konsten ledde det till ökad förståelse för missbruket hos den enskilde och 

gruppen. Under denna tolkning började flertal i gruppen känna igen sig i tvånget som låg 

bakom deras beteenden. Detta minskade skam, impulser och stärkte gruppens samhörighet. 

 

3.3 Psykodynamisk terapi 

Den psykodynamiska terapin är en av de äldsta moderna terapierna. Den grundar sig på 

Freuds psykoanalytiska teori om att människors motiv, känslor, bedömningar och beteenden 

härstammar från deras tidigare upplevelser som blivit förvarade i deras undermedvetna. Det är 

alltså det undermedvetna i människor som till stor del styr dem. Det som händer i barndomen 

följer med in till vuxen ålder och påverkar hur människan agerar, även om händelserna kan 

för blotta ögat framstå som små och betydelselösa. På så vis är psykodynamisk terapi starkt 

deterministiskt eftersom den antar att människans beteende styrs utifrån undermedvetenhet.  

 

Psykodynamisk terapi kan ha en fungerande plats i behandling för sexmissbruk om den 

kombineras med andra metoder såsom KBT och 12-stegsprogram, skriver Delboy (2015). 

Denna blandning av terapier för sexmissbruk sker genom att man börjar med KBT i syfte att 

öka kontroll, motarbeta förvrängda tankar, minska skam osv. för att sedan gå över till 

psykodynamisk terapi. Den psykodynamiska delen ansvarar för den långsiktighet som 

eftersträvas medan KBT behandlar det akuta tillståndet – beroendet. Den psykodynamiska 

delen hjälper klienten utveckla nya sätt att relatera till sig själv och hantera de svårigheter hen 

upplevt i barndomen som kan ha orsakat beroendet. Psykologen Chavez skriver i sin 

avhandling (2010) om behandlingsmetoder för kärleksberoende. Beroendet innebär att 

välmående utgörs till största del av känslomässigt stöd, tillit från nära anhöriga, och 

bekräftelse – oftast i sexuell bemärkelse. Författaren skriver att klienter med 

beteendestörningar likt sexmissbruk oftast eller alltid behöver få kontroll över sitt beteende 

innan behandling kan påbörjas. Psykodynamisk terapi faller därför undan i de flesta fall. Hon 

menar dock att psykodynamisk terapi har i hennes litteraturöversikt visats fungera mycket bra 

för kärleksberoende som enligt henne är ett problem som ofta inkluderas i den flexibla 

kategorin sexmissbruk. 

 

Psykodynamisk terapi har historiskt sett inte varit lika populär som KBT i behandling för 

sexmissbruk. Den har exempelvis sällan använts för sexualförbrytare. Detta tror Delboy 
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(2015) är för att behandling för sexualförbrytare siktar på att så snabbt som möjligt minimera 

tvångsliknande beteenden, abstinens, tankar och kompulsiva sexuella beteenden innan fången 

är fri och kan begå nya brott. KBT är mycket riktigt en terapi som genererar snabba resultat. 

Å andra sidan tar psykodynamisk terapi betydligt längre tid för att nå sin fulla effekt, minst 

två år eller mer enligt Verma & Vijayakrishnan (2018) som också skriver att det inte finns 

belägg i befintlig forskning för att metoden fungerar för sex- och substansmissbruk.  

 

Nunes, Chantal, Malcom & Lavoie (2013) fann i sin studie av våldtäktsmän och pedofiler i 

Kanadas rättssystem att den överväldigande majoriteten av dem hade blivit sexuellt utnyttjade 

som barn. En till gemensam nämnare hos dessa förbrytare var att de hade svåra eller 

obefintliga anknytningar till sina föräldrar som barn. Behandling av anknytningstörningar och 

barndomstrauma är den psykodynamiska terapins starkaste sida (Spermon, Darlington, 

Gibney, 2010). Därför har den bland annat använts för att behandla och lindra psykiskt 

lidande för offer av sexuella övergrepp. Den har också använts för sexualförbrytare som 

själva varit offer i barndomen. Framgångar i terapi för missbrukare mäts oftast i dess 

effektivitet att förhindra återfall, symptom och abstinens. Författarna skriver att 

psykodynamisk terapi inte uppvisat några tydliga resultat i dessa avseenden hos 

sexmissbrukare. Delboy skriver vidare i sin artikel att frustration och regression är känslor 

som ofta väcks till liv av sexmissbrukare inom psykodynamisk terapin eftersom den måste gå 

tillbaka till tidigare händelser i livet och ställa nuet på paus. Metoden visade positiva resultat i 

att lindra och behandla de barndomstrauman och anknytningsstörningar som fanns hos 

sexualförbrytarna. Detta ledde dock inte till någon anmärkningsvärd förändring i deras aktiva 

sexmissbruk. Terapin tog reda på vart missbruket härstammade ifrån men denna ensamma 

framgång i sig själv kunde inte frigöra förbrytarna från sina avvikelser och sexuella 

lagöverträdanden.  

 

 

3.4 Transaktionsanalys 

Transaktionsanalys är en psykoterapi som grundades på 1950-talet av en amerikansk 

psykiatriker vid namn Eric Berne. Psykiatrikern Schlegel (1998) skriver i sin bok om 

antaganden som metoden grundar sig på vilket är att alla människor har ett grundläggande 

värde som varken förminskas eller förstoras av vad de gör. Detta inneboende värde är kärnan 

för förändring. Negativa karaktärsdrag och onda handlingar har uppkommit till följd av 

negativa upplevelser. Därför kan personenen i fråga inte skuldbeläggas för sitt beteende eller 

sina tankar. Man blickar framåt och fokus ligger på att bryta de negativa mönster, beteenden 

och tankar som personen omedvetet kommit att styras av på grund av tidigare händelser. I det 

avseendet liknar det psykodynamisk metod. Den markanta skillnaden är att psykodynamisk 

terapi analyserar anknytningsstörningar och ser på det förflutna som den övergripande 

orsaken till problematiken. Transaktionsanalysen blickar tillbaka endast för att förstå 

beteenden och tankar som upplevs i nutid för att sedan stanna och utföra det terapeutiska 

arbetet i nutid.  

 

Schaeffer (2009) skriver om transaktionsanalys för sexmissbruk. Han menar att 

tillbakablicken tillåter klienten att förminska de skuldkänslor som hen ofta samlat på sig. 
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Istället för att se sig själv som en ond och ansvarslös människa erbjuds klienten en alternativ 

förklaring där hen inte är syndabocken, utan snarare ett offer för omständigheter. Efter detta 

börjar man leta efter nya metoder för att begränsa oönskade beteenden. Målet är att bli en mer 

spontan, medveten människa som kan uppleva och tackla nu- och framtid på bästa sätt inom 

realistiska ramar. Bland annat genom att omvärdera negativa och osanna övertygelser från det 

förflutna och finna en inre acceptans. Det finns tre så kallade ’egon’ eller ’roller’ i 

transaktionsanalys som man förhåller sig till: förälder, vuxen och barn. Ingen av dessa är onda 

eller goda, de bara existerar. Att pendla mellan dessa roller klyver ens identitet. Individen i 

fråga kan ha tagit på sig rollen som en kritisk, känslokall förälder gentemot sig själv och 

därmed hamnat i en ond spiral där hen straffar och ältar sig själv.  

 

Hall (2011) skriver att många sexmissbrukare har fastnat i ett impulsdrivet barndomsliknande 

beteende som göder beroendet. Detta fenomen menar han är särskilt åskådlig inom par terapi 

där det ofta finns en ’nykter’ partner som tagit an rollen föräldrarollen. Denna roll gör att hen 

ständigt måste hålla koll på sin partner (sexmissbrukaren) som agerar likt ett ansvarslöst barn. 

Att synliggöra detta psykologiska fenomen för paren är en viktig milstolpe. När paren ser 

likheterna i analysen kan de i bästa fall släppa sina roller och börja om på nytt – fria och 

jämställda i sin relation. Detta frigörande har observerats ha god effekt i tidigare forskning om 

behandling för sexberoende, skriver författaren.  

 

Transaktionsanalys har visat sig vara effektiv i att hjälpa prostituerade kvinnor med 

sexmissbruk. Detta dokumenteras i Carter & Dallas fallstudie (2006) där en kvinna med ett 

långtgående sexmissbruk och prostitution lyckades bryta sig fri från missbruket och minska 

sitt psykiska lidande. Detta möjliggjordes med transaktionsanalytisk terapi genom att hon 

kände igen mönster i sitt beteende och känslor relaterat till de tre egon. Hon hade fastnat i 

’barn-egot’ sedan barndomen där hon utsatts för sexuella övergrepp som utvecklats till 

omåttligt behov för sexuell bekräftelse. Tillsammans med terapeuten lyckades de väcka 

hennes ’vuxna’ ego och stärka det. Vid slutet av terapin som innefattade 7 sessioner kände sig 

kvinnan befriad från sitt förflutna. Hon hade med terapeutens hjälp lyckats överföra sig från 

barn till vuxen i relation till sina tankar, rädslor och självbild. Hon fick en känsla av 

självförtroende och förståelse vilket ledde till att hon kunde gå vidare i livet istället för att 

fortsätta i samma spår. ’Transaktionen’ i transaktionsanalysen var därmed fullgjord för 

kvinnan menar författaren som beskriver fallet som ett tydligt exempel på hur metoden 

verkställs i praktiken. 

 

3.5 Motiverande Samtal (MI) 

MI; motiverande samtal, (på engelska Motivational Interviewing) är en terapeutisk 

samtalsmetod som utvecklades av två amerikanska psykologer vid namn William R. Miller 

och Stephen Rollnick på 1980-talet. Metoden har sin grund i humanism och den tidigare 

psykologen Carl Rogers’ teorier om människan. Motiverande samtal beskrivs av psykologen 

Reading (2010) som en social terapi vars syfte är att framkalla positiva förändringar i 

människors liv med hjälp av öppna intervjuer i terapeutisk miljö. Grunden för denna metod är 

att intervjuaren (behandlaren, terapeuten) ställer tankeprovocerande frågor för att bredda 

klientens syn på sina problem och därmed synliggöra tänkbara lösningar. Den öppna, passiva 
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samtalsdialogen syftar också på att öka och inspirera motivation som i bästa fall leder till 

handlingskraft. Ett exempel på en vanligt återkommande fråga inom MI är ’Hur skulle du 

vilja att din tillvaro såg ut istället för hur den ser ut just nu?’. Det finns tre nyckelstenar som 

lägger grunden för att en MI ska kunna fungera enligt Reading och de är att behandlaren:  

1. uttrycker empati när det är nödvändigt,  

2. undviker oenighet och argumentation,  

3. förstärker klientens tro om sin självtillräcklighet.  

Del Giudice & Kutinsky (2007) skrev om en fallstudie där MI användes för två 

sexmissbrukare i gruppbehandling. Inom denna behandlingsenhet användes 12-stegsprogram, 

psykodynamisk terapi samt KBT. Enligt författarna är det vanligt förekommande att 

sexmissbrukare uppvisar någon form av motstånd i behandling. Detta kan ge sig uttryck i 

form av ambivalens och apati. De två männen som uppvisade dessa problem fick MI som en 

stödinsats eftersom de kom ingenvart i den primära (12-stegs) behandlingen. Istället för att 

ifrågasätta deras ovilja och ambivalens valde behandlarna att aktivt lyssna och ’rulla med 

motståndet’, vilket i MI betyder att man undviker att säga saker som kan trigga 

försvarsliknande motstånd hos klienten. För behandlarna kändes det som en farlig väg att gå 

eftersom 12-steg och KBT är i sin natur utmanande, i vissa fall till och med befallande. Det 

man fann var dock att när de två männen fick uttrycka sina missnöjen, svårigheter och 

bristande motivation minskade deras frustration och samarbetsviljan ökade. Man tog vara på 

denna positiva förändring genom att fortsatt erbjuda MI sessioner. Sessionerna förstärkte 

tilliten hos männen gentemot behandlarna, ökade deras motivation och exponerade deras 

negativa tankar. De två männen blottade sina känslor inför 12-stegsgruppen på samma sätt 

som de gjort med sina behandlare och möttes med empati och förståelse vilket ledde till att de 

kom att integreras i gruppen och kärnbehandlingen kunde fortsätta obehindrat. 

 

Marshall & Marshall (2015) undersökte MI som behandlingsmetod för sexualförbrytare i sin 

litteraturöversikt. Utifrån tidigare och nyare forskning drog dem slutsatsen att framgångsrik 

behandling för sexualförbrytare till stor del är beroende av hur bra allians klienten får med sin 

behandlare. I en del av deras översikt fann de att så mycket som 25 – 30% av de positiva 

resultaten härrör från en god terapeutisk allians. Detta betyder enligt författarna att framgång 

till stor del är oberoende av vilken terapimetod som används. Det viktigaste är att behandlaren 

framhäver ett förhållningssätt som är empatiskt, respektfullt, samarbetsvilligt och 

uppmuntrande – egenskaper som utgör kärnan i MI.  

 

Hall (2014) skriver om en annan fallstudie i sexmissbruk där MI hade en betydelsefull roll. En 

gift man i 30-års åldern med barn hade till följd av trauma i vuxenålder börjat självmedicinera 

med internetporr till den grad att det bedömdes vara ett tvångsliknande beroende. Den 

psykodynamiska behandling han undergick avbröts flera gånger på grund av att han många 

gånger dissocierade sig under samtalen. Istället för att pausa behandlingen eller välja en annan 

terapi erbjöd behandlaren MI vid sidan av psykodynamisk terapi. MI-sessionerna fungerade 

genom att de kraftigt förstärkte mannens motivation och väckte den återhämtningsförmåga 

som han tidigare uppvisat. Efter ett par MI-sessioner fortsatte den psykodynamiska terapin 

utan avbrott.  
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4. Metod 

4.1 Kvalitativ analys med Grounded Theory 

För att analysera intervjuerna har Grounded Theory kodning valts som metod. Metoden 

innebär enligt Bryman (2011) att man analyserar forskningsmaterial och betonar de ord och 

meningar som tyckas ha ’teoretisk signifikans’ i förhållande till det ämne man studerar. 

Forskningsmaterial som kodas i kvalitativ forskning med Grounded Theory är alltid öppet för 

revidering. Det kodade materialet bör ses som potentiella indikatorer för empiri utifrån 

koncept och fenomen. Dessa indikatorer kan sedan jämföras med annat forskningsmaterial 

och förstärka eller försvaga empiriska samband. Kvalitativ forskning med Grounded Theory 

sker genom öppen och selektiv kodning. Öppen kodning är enligt Bryman en process där man 

bryter ner materialet (i detta fall intervjuerna) genom att kategorisera och analysera det. Detta 

gör man lättast med en skriftlig transkription, dock är det inte nödvändigt eftersom man också 

kan utgå från egna anteckningar. Denna studie utgår ifrån anteckningar och ljudinspelningar. 

När man fått ett antal kategorier genom denna process kan den selektiva kodningen börja. I 

selektiv kodning utgår man ifrån en bestämd huvudkategori från materialet för att sedan 

relatera och validera den till de övriga underkategorierna. 

Thornberg & Fejes (2019) skriver att en utmaning med all kvalitativ analys är att skilja mellan 

betydelsefulla och irrelevanta svar i kontext. För att kunna mäta och avgöra vilken 

information som är meningsfull och överhuvudtaget relevant bör man därför söka efter 

meningsbärande enheter och sammanhang utifrån analysdatats subjektiva upplevelser samt 

tillämpa en försiktig tolkning som utomstående. Detta är minst sagt en svår uppgift instämmer 

Bryman och konstaterar att en av de stora utmaningarna i kvalitativ forskning är just 

tolkningen. Risken finns att man målar upp en oriktig bild av verkligheten. Detta kan ske på 

grund av oförståelse, missförstånd eller att man har en dold agenda och medvetet 

förbestämmer en tolkning för att stärka sin förutsagda tes eller liknande. För att förminska 

chansen för tolkningsfel i denna uppsats kommer meningsbärande enheter och upplevelser i 

intervjuerna att kopplas till kunskapsöversikten.  

 

4.2 Val av datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer har valts för att de anses vara den lättaste intervjumetoden för att 

undersöka det svårbegripliga fenomenet sexmissbruk. Detta val har också grundat sig på på 

det Bryman (2011) skriver. Han menar att semistruktur gör det lättare att ställa följdfrågor och 

fånga upp den helhet som personen i fråga försöker beskriva. Information som kan tyckas 

avvika från kärnämnet kan senare komma att bli viktiga pusselbitar i analysarbetet. Ämnet 

sexmissbruk är stort och öppet för tolkning och därför anses det vara underlättande för 

intervjupersonerna att inte behöva förhålla sig till en statisk och rigid intervjuguide. Som 

tidigare påvisats, bland annat av Dickenson et al. (2018), saknas det överenskommelse i 

forskningsvärlden om vad sexmissbruk är. Semistruktur anses därför vara logiskt och rättvist 

gentemot intervjupersonerna eftersom det ger dem ett mer fritt utrymme att själva beskriva sin 

syn på ämnet. Innan intervjuerna genomfördes skrevs därför en semistrukturerad 

intervjuguide. Guiden innehöll en kort inledning bland annat. om författaren, inspelning, 

uppsatsen, syfte, lärosäte och anonymitet. När denna introduktion var färdig påbörjades 

intervjun vilket bestod av ett tiotal frågor. Frågorna kretsade kring kärnämnena sexmissbruk 
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och behandlingsmetoder. Under varje fråga fanns exempel på tänkbara följdfrågor. Under 

intervjuerna ställdes även spontana frågor som inte fanns med i intervjuguiden, detta eftersom 

det framkom intressant information som inte hade förutsetts.  

 

4.3 Urval 

Ett informationsbrev om studien skickades ut till 15 potentiella deltagare som hittats genom 

sökningar på Google. Exempel på dessa mottagare var behandlingsenheter, företag och 

privata terapeuter. Målgruppen som eftersöktes var specifikt behandlare inom sexmissbruk 

och därför är urvalet att betrakta som målinriktat, vilket enligt Bryman (2011) betyder att de 

tillfrågade personerna anses vara särskilt passande för att besvara studiens syfte. Utskicket av 

informationsbrev resulterade i tre intervjuer. 

 

Intervjuperson 1: ’Lisa’. Privat enskild terapeut. Utbildad i KBT och transaktionsanalys.  

 

Intervjuperson 2: ’Anna’. Behandlare inom offentlig sektor. Utbildad psykolog och sexolog 

med EU-certifiering.   

 

Intervjuperson 3: ’Anders’ Terapeut på privat företag. Utbildad specialist inom sexberoende.  

 

4.4 Genomförande 

Informationssökning  

Kunskapsöversikten i denna uppsats består till 100% av tidigare forskning i form av artiklar, 

avhandlingar och böcker som hämtats från Umeå Universitetsbibliotek och dess nätbaserade 

databas. Sökningarna har gjorts med filter ’fackgranskad’ och ’finns att hämta som fulltext’. 

Källor som gick att hämta som fulltext på nätet var en nödvändighet eftersom de sällan fanns 

att fysiskt låna ut på biblioteket. Exempel på sökord som använts för att hitta källorna i denna 

uppsats är: sex addiction treatment, hypersexuality, therapy in sex addiction, evidence-based 

therapy for sex addiction, definition of sex addiction, therapy in CSD, sexmissbruk.  

Relevant kurslitteratur inom socionomprogrammet på Umeå Universitet har också använts, 

främst för att ge belägg för de vetenskapsteoretiska grunder och metoder som denna uppsats 

vilar på.   

 

Intervjuer 

Efter en kortfattad mejlkontakt med de tre intervjupersonerna kom vi överens om datum och 

tid för intervjuerna som skedde över telefon. En kännbar nackdel med telefonintervjuer är att 

man går miste om betydelsefulla sociala element såsom ögonkontakt, gestalter, ställning och 

mimiker. Avsaknad av dessa kan påverka hur man tolkar och värdesätter ord. En annan 

nackdel med telefonintervjuer är tekniska problem som kan uppstå och störa samtalet. 

Ljudkvalitén över telefon är givetvis sämre än verkligt ljud vilket också betraktas som en 

nackdel. En fördel med telefonintervjuer var att samtalen som ringdes från dator med 

kommunikationsprogrammet Skype kunde spelas in utan behov av inspelningsinstrument 

såsom mobiltelefon eller bandspelare. Sammanfattningsvis vägde fördelarna tyngre än 

nackdelarna i denna studies fall, främst med tanke på besparing av tid och pengar för 
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författaren som inte behövde resa till intervjupersonerna. Dessutom underlättade 

telefonintervjuerna för informanterna eftersom de inte behövde möta upp författaren 

någonstans. Utifrån ett anonymitetsperspektiv kan det även anses vara till fördel att författaren 

inte sett hur intervjupersonerna ser ut. Intervjutiden var flexibel och bestämdes utifrån hur 

mycket tid intervjupersonen hade att erbjuda, vilket var ungefär 45 minuter. Innan 

intervjuerna genomfördes skedde en kortfattad muntlig repetition och genomgång av 

innehållet i informationsbrevet, b.la. om anonymitet, studiesyfte, författare, inspelning och 

lärosäte. Intervjupersonerna erbjuds ställa frågor både före och efter intervjun.  

 

4.5 Forskningsetiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2019) skriver att det inte finns något absolut juridiskt krav på individskydd i 

forskning. Dock finns det överväganden och riktlinjer som forskaren bör följa och respektera. 

Forskaren måste alltid överväga den potentiella nyttan som kan utmynnas från forskningen 

och väga den mot potentiella negativa konsekvenser för deltagarna. Eftersom detta är en 

grundläggande kandidatuppsats på universitetsnivå har deltagarnas integritet särskilt beaktats. 

Vetenskapsrådet nämner fyra krav som är särskilt viktiga att respektera inom humanistisk- 

och samhällsvetenskaplig forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera berörda deltagare om forskningens 

syfte. Detta har uppfyllts genom det informationsbrev som respondenterna fick läsa. 

Ytterligare säkerställande för informationskravet skedde genom den muntliga genomgång 

som tog plats innan intervjuerna påbörjades.   

Samtyckeskravet innebär att deltagarna ska ha rätt att bestämma om de vill medverka eller 

inte i forskningen. Deltagandet ska vara fullkomligt frivilligt. Detta har uppfyllts eftersom 

informationsbreven skickades till organisationer som i sin tur lät medarbetare självständigt 

bestämma om de ville medverka eller ej. Mejlkontakten mellan forskare och deltagare har i 

denna studie ytterligare bekräftat samtycket. 

Konfidentialitetskravet innebär att forskaren måste ta nödvändiga åtgärder och visa särskild 

försiktighet för att skydda deltagarnas personuppgifter. Uppgifterna ska förvaras säkert så att 

ingen obehörig får ta del av dem. Detta har tillgodosetts i uppsatsen genom anonymisering av 

namn i skrivandet. De inspelade intervjuerna har bevarats på dator i en lösenordskyddad mapp 

och inte laddats upp på internet. Namn på de arbetsplatser/organisationer som deltagarna 

jobbar på har inte nämnts. Eftersom två av tre intervjupersoner berättade om sina personliga 

erfarenheter av sexmissbruk har särskild vikt lagts vid att säkerställa anonymitet.  

Nyttjandekravet innebär att det insamlade forskningsmaterialet från deltagarna inte får 

användas för något annat än för forskningsändamål. För att säkerställa detta skriver 

vetenskapsrådet att det kan vara en bra idé att låta deltagarna läsa det material som berör dem 

innan det publiceras. Detta har tillgodosetts genom att deltagarna fått läsa igenom sina 

uppgifter, såsom citat, innan arbetet lämnats in för bedömning.  

 

4.6 Trovärdighet och överförbarhet  

Bryman (2011) skriver om trovärdighet och överförbarhet inom kvalitativ forskning. 

Trovärdighet i kvalitativ forskning utgår ifrån många olika faktorer. Intervjuempiri kan tappa 

trovärdighet om forskaren avvikit från sin intervjuguide eller bemöter en respondent på ett sätt 
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som i stora drag skiljer från hur de andra bemötts. Intervjuerna i denna uppsats utgick från en 

semi-strukturerad intervjuguide. Guiden var dock även statisk. Statisk i detta sammanhang 

betyder att alla respondenter fick samma grundläggande frågor, de som var av störst betydelse 

för att besvara studiens frågeställningar. Denna uppsats har tagit hänsyn till trovärdighet i 

Brymans bemärkelse genom att författaren hållit sig noggrant till intervjuguiden och endast 

ställt spontana och oplanerade frågor efter att de viktigaste frågorna besvarats. Att 

intervjuerna i denna uppsats ej transkriberats påverkar trovärdigheten i negativ bemärkelse 

eftersom läsaren inte kan säkerställa att författaren följt intervjuguiden strängt. Vidare skriver 

Bryman att begreppet trovärdighet är stark knutet till överförbarhet som handlar om huruvida 

man kan replikera resultatet av forskningen. Att så många gemensamma meningsbärande 

enheter kunde identifieras genom kodning av intervjuerna talar för att resultatet möjligtvis kan 

replikeras. Dock skriver Bryman att det sällan går att replikera kvalitativ forskning inom 

sociala fenomen eftersom det krävs en mycket detaljerad genomgång av alla steg i 

forskningen för att det ska fungera. Kopplat till trovärdighet och överförbarhet skriver 

Bryman om de två typerna av validitet – extern och intern.  

Intern validitet handlar om huruvida det går att se tydliga samband i forskningen, att slutsatser 

hänger ihop med teori, tes och empiri. Vad talar för sambanden? Vad talar emot det? Är 

forskarens tolkningar rimliga? Dessa är viktiga frågor man bör ställa när man bedömer intern 

validitet i forskning. 

Extern validitet handlar om huruvida resultaten från den specifika studien kan generaliseras 

gentemot andra, liknande studier. Detta begrepp hänger ihop med överförbarhet på många sätt 

och vis. Frågor som bör ställas i relation till extern validitet är: Är det troligt att andra 

respondenter skulle svara likadant? Vad talar för detta? Generaliserbarheten ska vara kopplad 

till den målgrupp man undersökt. Bryman skriver att en studie når högst extern validitet om 

den går att replikera till fullo, men att detta är nästintill omöjligt i kvalitativ forskning. Hänsyn 

till extern validitet har tagits i denna studie genom att man använt sig av ett målinriktat urval 

med relevanta respondenter kopplat till studiens ämne.   
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5. Resultat 
Baserat på intervjumaterialet i helhet efter att grounded theory med öppen och selektiv 

kodning genomförs bestämdes huvudkategorin i denna analys till definition. 

Underkategorierna är ’skam’, ’behandling’ ’vägen till behandling’, ’kontroll’, ’motivation’, 

och ’psykosociala biverkningar’.  

 

5.1 Definition 

Missbruk och beroende hör ihop på många sätt och vis och kan framstå som identiska. Dock 

hade intervjupersonerna anmärkningsvärt skiljaktiga uppfattningar om begreppet sexmissbruk 

och sexberoende, troligtvis på grund av att de kommer från olika behandlingsenheter. 

’Det är viktigt att poängtera att sexberoende inte är missbruk, det är en hjärnsjukdom, och de 

som har sjukdomen har den livet ut. Man kan aldrig gå tillbaka till hur man var innan 

sjukdomen – man måste alltid vara på vakt och hålla sig borta från beroendet.’  - Anders 

 

Behandlaren Anna tyckte också att begreppet sexmissbruk är vilseledande. 

’Sexmissbruk bör inte jämföras med substansberoenden eftersom de skiljer sig åt på många 

sätt’.  – Anna 

 

För att belysa denna skillnad mellan missbruk och beroende pratade Anna bland annat om 

DSM-5 där substansberoenden beskrivs och diagnostiseras. För att bättre beskriva och fånga 

upp sexberoende hänvisade hon till ICD-11 som i kommande upplaga inkluderar sexberoende 

under bland annat kategorin ’tvångsmässig sexualitet’.  

Samtliga intervjupersoner höll dock med om att beroendet, eller störningen, innefattar ett 

starkt sug för stimulans, förändringar i hjärnans belöningssystem och kännbara påfrestningar 

på livet.  På den behandlingsenhet där Anders jobbar gör man en screening i det första 

bedömningssamtalet med klienten för att få en överblick om det finns indikationer på ett 

beroende. Exempel på kriterier man kollar på är: Negativa konsekvenser av beteendet upplevs 

men man fortsätter ändå, tvångsmässighet, det går ut över ens åtaganden, det har lett till 

kännbara psykosociala förluster, man upplever stora svårigheter att vara avhållsam. 

 

5.1.1 Behandling 

Utbudet av behandlingsmetoder och arbetssätt varierade kraftigt. Skillnaderna beror till stor 

del på organisationen, tillgängliga resurser och synsätt på sexmissbruk. På Annas enhet 

arbetar de främst preventivt och lägger stor betoning på evidensbaserade metoder. 

’KBT är den metod som har störst stöd i forskningen och därför använder vi främst den i vår 

behandling.’  - Anna 

 

Hon berättade även att det bedrivs forskning inom organisationen för att hitta potentiella 

farmakologiska lösningar för diagnosen hypersexualitet. I nuläget är det dock främst KBT 

som används där. MI över telefon erbjuds också.  

Hos Lisa finns ett bredare utbud av behandling, bland annat KBT, MI och transaktionsanalys. 

Hon uttryckte även ett intresse för att lära sig om REBT (rationell emotiv beteendeterapi) och 

gestaltterapi. Hon sa att hon behöver en bred arsenal av terapier eftersom sexmissbruk 
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uttrycker sig på så många olika sätt och alla klienter har olika livssituationer och 

förutsättningar. Det hon främst fokuserar på i sin behandling är att ’göra mer av det som 

fungerar och mindre av det som inte fungerar’. Acceptans, motivation och att bryta förnekelse 

är viktigt. 

’Det handlar mycket om acceptans. Nej, du är inte som svennebanan eller whatever. Du är 

som du är och det är ditt problem. Det finns ingen mening i att jämföra sig med de som inte 

är beroende eller som kan kontrollera sina impulser.’ – Lisa 

 

På behandlingsenheten där Anders jobbar finns ett flertal behandlingsmetoder, bland annat 

12-stegsprogram, transaktionsanalys och gestaltterapi. Valet av dessa metoder är för att de 

uppvisat goda resultat. En viktig skillnad mellan Anders och de två andra terapeuterna är att 

hans behandlingsenhet har gruppbehandling som standard. Han beskriver många fördelar med 

gruppbehandling kontra individuell behandling, exempelvis att det förminskar skam och 

isolering.  
’Vissa har vuxit upp i en familj där det finns psykisk ohälsa, beroende, med mera...och då kan 

det vara så att man aldrig lärt sig hantera sina känslor och istället utvecklat ett beroende för 

att hantera de känslorna. Då måste man jobba med dem bitarna’. - Anders 

 

5.1.2 Skam 

Ett återkommande hinder som alla behandlare stött på i sin yrkesverksamma behandling är 

den överväldigande skam som klienterna kan känna. Skammen härstammar från en rad olika 

faktorer. Många upplever skam för att de känner att de sviker sina anhöriga, andra känner 

skam för att de låtit sitt beroende pågå så länge, vissa känner moralisk skam över sina sexuella 

avvikelser. För att tackla skam berättar behandlarna om olika metoder som man kan använda 

sig av. En metod som Lisa använder är att hon belyser och förklarar hur belöningssystemet i 

hjärnan förändras när man blivit beroende. 

’När jag ber mina klienter läsa på om hur hjärnan förändras av exempelvis porr så har det 

inget annat behandlingssyfte än att ta bort skammen. ’Min hjärna har faktiskt blivit 

överstimulerad och det har försämrat min kontroll’.’ – Lisa  

 

Anders uppger att gruppbehandling i sig självt är praktiskt för att motverka skam. 

Upplevelsen av att sitta bland människor som delar samma kärnproblematik som en själv är 

terapeutiskt och minskar den kognitiva isolering som beroendet ofta orsakat. Att få lyssna på 

andras berättelser och tankar, vare sig de är värre eller ’bättre’ än ens egna minskar också 

skam.   

 

5.1.3 Psykosociala biverkningar 
Behandlarna berättade om de konsekvenser som orsakas av beroendet. Längtan efter det rus och 

stimulans som det sexuella beteendet ger är den mest uppenbara biverkningen och den tar sitt uttryck 

på många olika sätt. Vanligt förekommande problem som klienterna upplever enligt 

behandlarna är tvångsliknande otrohet, sexuellt risktagande, könssjukdomar, sexuella 

avvikelser och i vissa fall lagöverträdande förseelser såsom blottning. Kärnproblematiken i 

beroendet är att de impulser som klienten tidigare hade kontroll över har omvandlats till något som 

inte längre kan motstås. Utlopp för impulserna får prioritet över allt annat i livet såsom yrke, familjeliv 
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och ekonomi. Påfrestningen av beroendet är allomfattande och skadar alla delar av livet, vissa mer än 

andra.   

’Han skulle träna, ringa sin mormor, arbeta...istället blev han sittandes framför datorn i 4 

timmar tittandes på porr.’ – Lisa 

 

Sexuella dysfunktioner förekommer också. Lisa berättade att vissa manliga klienter har på 

grund av sitt beroende fått svårigheter att uppnå och behålla erektioner. Andra klienter har 

svårt att njuta av ’normalt’ sex till följd av beroendet. Andra beteenden till följd av beroendet, 

som sexuellt risktagande, gör att man även ofta söker och finner sig i farliga situationer. Lisa 

berättade om en kvinna som brukade bjuda hem främmande män för sex utan att ha någon 

aning om vem det var som skulle komma. Det finns dessutom andra allvarliga konsekvenser 

inom beroendet som kan drabba folk utanför individen och hens anhörigkrets. Under tiden 

beroendet utvecklas kan det hända att nya fetischer och avvikelser växer fram. Dessa kan i 

värsta fall gå från att vara fantasi till att bli förverkligade av individen. Samtliga behandlare 

har erfarenhet av att dömda sexualförbrytare sökt hjälp hos dem.  

När problemen och biverkningarna når sin topp blir det som en skärpunkt vilket oftast 

belägger vägen till behandling.  

’Det är många gånger de negativa konsekvenserna eller risken för dem negativa 

konsekvenserna som får en att söka hjälp. I vissa fall är det händelser som leder till att man 

söker behandling, att man får en könssjukdom...kanske förlorar sitt arbete, vänner, en 

anhörig. Vissa måste nå sin botten innan de vaknar till.’ - Anders 

 

5.1.4 Vägen till behandling 
Eftersom sexmissbruk är ett särskilt skambelagt och hemlighetshållet beteende krävs det 

oftast att allvarliga negativa konsekvenser inträffar innan individen ens överväger att söka 

hjälp. Vägen till behandling beskrivs ofta som lång och smärtsam för en stor andel klienter. 

Anders berättar om sin personliga väg till behandling. 

’Det började med porr som jag fastnade i, sen gick det vidare till kontaktsökande...utanför 

min relation, sex med andra...sen blev jag påkommen och beslutade mig för att jag måste få 

hjälp med det här. Jag kände att jag inte hade något val om jag vill behålla min familj.’ - 

Anders 

 

Lisa berättar om en liknande historia om hur en nära anhörig till henne var sexberoende i flera 

år utan att hon visste det. När det väl uppdagades insisterade hon på behandling, vilket 

personen gick med på. Att anhöriga till den drabbade individen, oftast partner, trycker på och 

ställer detta ultimatum är ett fenomen som bekräftas av samtliga behandlare. 

’Man får oftast pistolen mot huvudet av sina partner’    - Lisa 

 

En anmärkningsvärd fördel med kliniken inom offentlig sektor där Anna arbetar är att man 

kan komma dit genom remiss från vårdcentral eller psykiatri. 
Varför måste det gå så långt innan man söker hjälp? Bortsett från skam och hemlighet är 

utbudet av behandling i Sverige nära obefintligt. Den hjälp som finns att få består till störst 

del av privata kliniker och enskilda terapeuter. Privat behandling är oftast så dyr att de flesta 

helt enkelt inte har råd, vilket reflekteras i Lisa och Anders målgrupp som till största del 
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består av män i medelåldern med goda ekonomiska förutsättningar.  

’Man ska också veta att sexmissbruk inte klassas som en diagnos i DSM-5 och det känns inte 

som att det kommer bli det heller. Därför finns det inget skyddsnät på det sättet att man kan 

söka hjälp till exempel på socialtjänsten…’ - Lisa 

 
Lisa berättar om klienter som sökt hjälp hos andra aktörer innan de hamnade hos henne. 

Fristående psykologer, terapeuter och sexologer är exempel på aktörer som gruppen söker sig 

till. Lisa kommer ihåg en klients upplevelse hos sexolog: 

’Det finns dom som varit hos sexolog, och det tycker jag är förfärligt för där är det ofta frun 

som blir skuld- och skambelagd med att hon inte är nog attraktiv.’ – Lisa 

 

5.1.5 Kontroll  
Att inte längre kunna dra gränser och kontrollera sexuella impulser är en kärnproblematik hos 

klienterna. Förlusten av kontroll sker på olika sätt, oftast gradvis. Behandlarna är överens om 

att det är viktigt att hjälpa klienten behålla och utveckla den lilla kontroll som kan finnas kvar. 

Det finns en skepsis bland behandlare i frågan om det går att återhämta den kontroll som 

existerade innan beroendet. På den offentliga kliniken har man en medicinsk syn på detta 

fenomen och forskar därför i farmakologiska behandlingar, bland annat för hypersexualitet. 

Lisa uttrycker skepsis över att kunna återgå till kontrollerat intag.  

’Det är någonting med hjärnan! Har man gått över den där gränsen och blivit 

överstimulerad, beroende, så kan man aldrig gå tillbaka till måttlig konsumtion.’ - Lisa 

 

Intervjupersonerna beskriver att klienterna ofta söker nya och mer extrema sätt att få utlopp 

för sina beroenden. Ett fall som nämndes var en klient som hade blivit porrberoende. Han 

började gradvis söka efter grövre material för att få ett större dopaminpåslag. I slutändan 

ledde detta honom till barnpornografiskt material. Ett problem med sexberoende enligt två 

av intervjupersonerna är att det inte är frågan om någon fysisk substans. Enligt Lisa är det inte 

möjligt för en sexberoende person att begränsa sitt beroende, exempelvis med porrtittande. 

Hon menar att en total avhållsamhet från andra, mer konventionella beroenden är möjligt - 

men inte sex.   

’Visst, du kan sluta ta kokain eller alkohol och leva gott och nöjd, men din sexualitet kan du 

inte ta bort, den måste finnas. En stor del av arbetet går ut på att hitta och stärka en sund sexualitet 

som inte medför negativa konsekvenser för en själv eller andra’ – Lisa 

 

5.1.6 Motivation 
För att klara av en behandling krävs det motivation. Var denna motivation kommer från är 

olika. I intervjuerna framkommer det att det många gånger är klientens anhöriga som 

motiverar. Man känner att man har ett ansvar gentemot sina nära och kära att lösa sitt 

problem. Parsamtal och anhörigsamtal är därför viktiga. Anhörigsamtal och parsamtal är inte 

bara användbara för att öka motivationen menar intervjupersonerna. En relation som skadats 

av det uppdagade sexberoendet behöver många gånger utomstående hjälp och stöd för att bli 

funktionellt igen. Alla behandlare erbjuder därför anhörigsamtal.  En annan motiverande 

faktor för många är också att man saknar sitt gamla liv, det man levde innan man blev 
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beroende. I takt med att de psykosociala biverkningarna blir större, mer uppenbara och till sist 

ohanterliga ökar motivationen. En av de viktigaste fördelarna med gruppbehandling enligt 

Anders är att den ökar motivationen hos klienterna. 

’Bara av att vara i en grupp där andra lyssnar och har samma utmaningar kan vara väldigt 

motiverande. Man ser och känner att man inte är ensam om det här problemet.’   - Anders 

               
Två av intervjupersonerna beskrev att det är kämpigt för en del klienter att behålla den 

motivation som krävs för att fullgöra en behandling. Vissa vill hoppa av tidigare än vad som 

rekommenderas. Värdet i att kunna motivera klienterna reflekteras i behandlingen som 

erbjuds. På Annas behandlingsenhet erbjuds motiverande samtal över telefon och för Lisas 

klienter är motiverande samtal en aktiv komponent i behandlingen.  

I bästa fall har klienten en stark självstyrande motivation. Exempel på detta finner man i 

Anders berättelse.   

’Rädslan att förlora min familj var det som motiverade mig som mest och fick mig att ta 

beslutet. Jag skulle göra allt som krävdes för att bli bättre.’- Anders  
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6. Analys 
Här analyseras intervjuresultatet gentemot den tidigare forskning som finns i uppsatsen. 

Analysen innefattar både huvudtemat definition och alla underkategorier förutom ’vägen till 

behandling’ eftersom det inte berördes närmare i kunskapsöversikten. 

 

6.1 Definition 
Problem med att definiera sexmissbruk återspeglades i intervjuerna och den tidigare 

forskningen. Grant & Chamberlains (2016) medicinska teori om beroende och missbruk som 

ett medfött problem får somligt gehör från Annas behandlingsenhet där man ser på 

sexberoende som något som kanske är medfött, och skiljer sig från substansberoenden på 

viktiga plan. Diagnosen hypersexualitet som tidigare använts där har numera övergått till 

tvångsmässig sexualitet, som kommer finnas i ICD-11. Beroende som något medfött är en 

teori som Campbell (2003) också beskrev som en möjlighet. Moster et al. (2008) som skrev 

om sexualförbrytare med hypersexualitet och de positiva effekter som uppmättes från KBT 

talar för att diagnosen har något värde. På Anders behandlingsenhet ser man på beroende som 

en hjärnsjukdom. Hjärnsjukdomar i detta sammanhang ligger närmare medicinsk syn än 

psykosocial. Dock är samtliga intervjupersoner osäkra på hur mycket som är medicinskt och 

hur mycket som är psykosocialt och därför kan inte den medicinska teorin i detta 

sammanhang utgöra en exakt utgångspunkt.  

 

Orford’s (2001) psykosociala teori om omåttlig aptit får också stöd i intervjuerna. Teorins idé 

att beroende utvecklas när en person använder beroendeframkallande medel eller beteenden 

för att självmedicinera psykosociala problem eller svåra känslor bekräftas av Lisa och Anders. 

Något som är viktigt att poängtera är att inte alla klienter hos dessa terapeuter passar in i 

Orford’s teori. Både Anders och Lisa berättade om klienter som haft kontrollerade, 

välfungerande och lyckliga liv innan sitt missbruk vilket gör det svårt att dra slutsatsen att 

beroendet härstammar från något slags hypotetiskt tomrum i livet som behövde fylldes med 

sexmissbruk. Att konsumtionen kan öka exponentiellt till följd av abstinens och tolerans 

bekräftades i intervjuerna vilket i sin tur kan tänkas stödja teorin. 

 

Konsekvenser för livet 

Det finns enhällighet i forskningen och intervjuerna om hur missbruket påverkar livet hos den 

drabbade. De konsekvenser som Dickenson et al. (2018) skrev om, bland annat sexuellt 

risktagande, otrohet och kännbara förluster i livet är tydliga symptom av missbruket som 

erfarits av intervjupersonerna i deras arbete. Dessa psykosociala problem förknippas även i 

Youngs (2007) studie där de dessutom används som mätinstrument för att bedöma hur 

allvarligt beroendet är och hur effektivt behandlingen fungerar. Viktigt att nämna är dock att i 

den tidigare forskningen och intervjuerna betonar man att under dessa översiktliga symtom 

finns individuella omständigheter som i sin tur gör symptomen unika för varje enskild individ. 

Därför är det inte möjlighet att med säkerhet förutspå problem till följd av sexmissbruk, 

såsom specifika avvikelser i beteende, otrohet eller ett ruinerat arbetsliv. De överhängande 

kategorierna som skam, psykisk påfrestning och förlust av kontroll förekommer dock med 

säkerhet för de allra flesta drabbade. För att tydliggöra innebörden av detta problem kan man 
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exempelvis jämföra sexmissbruk med kronisk alkoholism, ett beroende där det med säkerhet 

förekommer leverskador.  

 

Kontroll i sexberoende 
Förlusten och behovet av kontroll i sexberoende är ett viktigt ämne som reflekterades både i 

kunskapsöversikten och intervjuerna. Som Young (2007) och Moster et al. (2008) skrev är 

KBT en stark terapi mot sexmissbruk eftersom den fokuserar på tankar som leder till 

beteenden som i sin tur lett till svårigheter att kontrollera impulser. Att försöka behålla den 

kontroll som finns kvar och arbeta preventivt är också något som intervjupersonerna berättade 

att de tar vara på i sitt arbete. Idén om att kontroll är centralt och avgörande inom behandling 

för sexmissbrukare styrks vidare av Chavez (2010) som skrev att kontroll är så viktigt att utan 

den måste andra terapimetoder, såsom psykodynamisk, uteslutas.   
I Wilsons (1997) bildterapi berördes ämnet flitigt. Klienterna exponerades för sina fantasier i 

konstform och fick sedan i uppgift att förklara för sin behandlingsgrupp varför de upplevde 

förlust av kontroll och upphetsning av teckningarna. Avsaknad och längtan för kontroll av 

impulser upptäcktes vara det stora kärnproblemet för klienterna. Terapin minskade skam och 

ökade kontroll. Ingen av intervjupersonerna använder sig av bildterapi.  

 

Hall (2011) skrev om transaktionsanalys i förhållande till sexmissbruk. Att överföra 

individens tankesätt från barn till vuxen, ansvarslös till ansvarstagande, är särskilt behjälpligt 

för att klienten ska återfå sin kontroll. Carter & Dallas (2006) studie bekräftade effektiviteten i 

terapimetoden eftersom den frigjorde en kvinna från sitt missbruk helt och hållet. Lisa 

bekräftade detta värde, att ett stärkt vuxet-ego bidrar till ett mer självständigt ansvarstagande 

och att följden blir ökad kontroll av impulser. Psykodynamisk terapi å andra sidan uppvisade 

ingen anmärkningsvärd effekt på att öka kontroll för sexmissbrukare. Verma & 

Vijayakrishnan (2018) konstaterade att det varken i äldre eller nyare forskning fanns tecken 

på att metoden har positiv effekt i att öka kontroll hos sexmissbrukare. Orsaken till detta kan 

ligga i Chavez (2010) förklaring, att sexmissbrukare först och främst måste få kontroll över 

sina beteenden innan psykodynamisk terapi kan verkställas och bota det potentiella 

bakomliggande problemet som beteendet härstammar från, exempelvis barndomstrauma eller 

anknytningsstörningar.  

 

Motiverande samtal har visats uppfylla en viktig funktion som stödinsats i behandling för 

sexmissbruk i Halls (2014) och Del Giudice & Kutinskys (2007) fallstudier. Funktionen är 

dock att behålla, väcka och öka motivationen för att klienten ska få chans att börja, genomgå, 

och stanna i behandling. I denna uppsats, möjligtvis till följd av forskningsurvalet, går det inte 

att dra några slutsatser om MI i sig självt har en positiv effekt för att öka kontroll för 

sexmissbrukare. Något samband mellan MI och kontroll upptäcktes inte heller i intervjuerna.  

 

Motivation 
I forskningen och intervjuerna framkom det att motivation är viktigt inom behandling för 

sexmissbruk. Young (2007) använde motivation som ett av många mått för att mäta hur 

effektivt behandlingen fungerar. Sexmissbruk är skambelagt, hemlighetshållet och bristen på 
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lättillgänglig behandling är stor. På grund av detta krävs det oftast mycket motivation för att 

individen ska orka genomgå en behandling. Om klienten inte kan sammankalla den 

motivationen från sig själv måste den få komma utifrån, vare sig det är från behandlaren, ett 

gruppsammanhang eller anhörig. I intervjuerna framkom det att samtliga behandlare erbjuder 

MI. Det visade sig finnas en varians av källor för motivation hos klienterna, varav en av de 

mest vanliga är anhöriga. Halls (2011) transaktionsanalytiska arbetssätt i 

relationsproblematik i fall där ena parten är sexmissbrukare framstår därför som särskilt 

intressant. Detta eftersom anhöriga i många fall har en motivationsökande funktion för den 

drabbade och ibland/ofta ingår i sin partners behandling. Transaktionsanalys har dock i sig 

självt inget med motivation att göra. Forskningen och intervjuerna pekar på att motivationens 

funktion är främst att ge goda förutsättningar för behandling och terapeutisk allians. Detta 

synliggjordes i Kutinsky &  

 

Del Giudices (2007) studie där två klienter avvek från terapi och erbjöds MI vilket resulterade 

i en mer optimistisk inställning till behandling och social inkludering i behandlingsgruppen. 

Likt informanten Anders behandlingsenhet där vissa klienter vill avbryta sin behandling 

tidigare än rekommenderat kan MI spela en viktig roll. Både Marshall & Marshall (2015) och 

Kutinsky & Del Giudice (2007) drog samma överhängande slutsats av sina studier, att en 

terapeutisk allians i behandling för sexmissbruk är den viktigaste förutsättningen för positiva 

resultat. I Wilson et al. (2010) studie fann man att bildterapi var snabbare än KBT i att grunda 

en god terapeutisk allians. Om detta hade med motivation att göra är osäkert. I Sadiza (2011) 

och Sikkemas (2010) KBT studier fokuserade man inte på motivation. Young (2007) fann att 

KBT ökar motivation att bli fri från sexmissbruk. Det är otydligt vart denna motivation 

härstammar från i ett behandlarperspektiv. Moster et al. (2008) studie om KBT för 

sexualförbrytare visar en tänkbar källa till denna dynamiska motivation. Detta skulle kunna 

vara de förvrängda, negativa, plågsamma tankar som somliga av förbrytarna kopplat till sitt 

sexmissbruk. 

 

Skam 

Samtliga intervjupersoner bekräftade att skam är vanligt förekommande för deras klienter och 

utgör ofta ett hinder för behandling. I forskningen nämndes skam på många olika sätt, bland 

annat som hinder och symptom. Wilson et al. (2010) fann att bildterapi är en användbar terapi 

för att förminska skam, dessutom visade den sig vara snabbare än KBT i det avseendet. I 

kunskapsöversikten fann man inget samband mellan psykodynamisk terapi och skam. 

Gällande KBT nämnde Moster et al. (2008) att skammen hos sexualförbrytare härstammade 

till stor del från deras förvrängda tankar om sig själva, såsom att dem inte kan ändra hur dem 

är. Om en individ har övertygat sig själv med förvrängda, osanna tankar att hen är en 

ondskefull och pervers person som aldrig kommer kunna bryta sitt beteende torde det vara 

logiskt att skam upplevs i hög grad. Eftersom författarnas studie visade att när dessa 

förvrängda tankar neutraliserades så minskade sexmissbruket kan man tro att skammen 

förminskats. Detta går dock inte att säga med säkerhet.  

 

Hall (2011) skrev om hur sexmissbruk i förhållanden kan motarbetas i transaktionsanalys med 

att man belyser och förändrar roller. Eftersom sexmissbrukaren ofta låter barn-egot styra 
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missbruket och den andra partnern har en mer vuxenliknande roll är det tänkbart att den 

drabbade känner stor skam och att den minskar eller fördrivs när de paret släpper sina roller. 

Det går dock inte att dra några slutsatser om detta eftersom artiklarna inte pratar specifik om 

ämnet skam. Hur intervjupersonerna bemöter, behandlar och motarbetar skam sker på olika 

sätt, bland annat genom anhörigsamtal, motiverande samtal, gruppbehandling och att förklara 

den kemiska processen bakom beroendet. Att detta fungerar kan varken förkastas eller 

förstärkas av kunskapsöversikten. Wilson (1997) och Marshall & Marshall (2015) betonade 

dock i sina studier vikten av gruppsamhörighet. Gruppsamhörighet är också något som 

Anders tycker är skamförminskande.  

 

6.2 Sammanfattande redovisning av kapitlet 
Sexmissbruk är ett allvarligt psykologiskt eller medicinskt betingat beroende vars ursprung ej 

är fastställt i befintlig forskning. Detta ger behandlare frihet och ansvar att själv bedöma hur 

diagnosen ska ställas, vilken behandling som ska erbjudas och hur den ska gå till. 

Behandlarens syn på sexmissbruk påverkar vilket urval av terapimetoder dem väljer att 

förlita sig på. Hypersexualitet och kompulsivt sexberoende är exempel på diagnoser som 

redan finns och kan inrama beroendet för vissa individer. ICD-11 kan komma att ge 

behandlare en objektiv definition av sexmissbruk och till följd av detta kan en större enighet i 

vilka metoder som fungerar bäst bli tydligare. Hur de psykosociala biverkningarna 

(konsekvenserna) av sexmissbruk yttrar sig är näst intill gränslöst, likt beteendet i sig självt. 

Det kan vara allt ifrån sexuellt självskadebeteende till tvångsmässigt porrberoende. De 

förluster som beteendet orsakar i livet är allsidiga, varav de mest synliga och konkreta 

förlusterna sker i arbetsliv och familjeliv. De psykologiska påfrestningarna är mer dolda och 

yttrar sig bland annat genom förlorad impulskontroll, saboterade förhållanden, en känsla av 

uppgivenhet, överväldigande skam och självförakt. Den drabbade söker oftast hjälp först när 

dessa problem når sin topp eller hen blir avslöjad av sin partner eller anhörig. Folk som lider 

av sexmissbruk undviker att söka hjälp främst på grund av avsaknaden av behandling, 

upplevelser av skam och ekonomiska svårigheter. Anhöriga spelar en viktig roll i behandling, 

både i det terapeutiska och motiverande arbetet. Skam, förlust av kontroll och bristande 

motivation är aspekter i sexmissbruk som hänger ihop med varandra och kan tacklas med 

olika behandlingsmetoder, varav vissa metoder enligt forskning är mer effektiva än andra på 

respektive område.  
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7. Slutdiskussion  

Utifrån denna studie framkommer det att definitionen på sexmissbruk varierar kraftigt och 

bottnar med största sannolikhet i avsaknaden på objektiv manualbaserad definition. Varken 

medicinsk eller psykosocial teori får allomfattande stöd i intervjuempiri eller forskning. Hur 

behandlare väljer att definiera och se på sexmissbruk får betydelse för hur behandlingen 

utformas och vilka terapier som erbjuds. Sexmissbruk har mycket gemensamt med 

beteendestörningar och substansmissbruk, såsom spelberoende och alkohol (Finocchiaro & 

Balconi, 2015). Den största liknelsen är abstinens och förändringar i hjärnans 

belöningssystem. ICD-11 kommer förhoppningsvis lösa detta problem, men i nuläget finns 

det ingen objektiv definition att utgå från. Innebörden av detta problem är att behandlare ofta 

behöver skapa en flexibel definition som grundar sig på biverkningar, tankar och förluster i 

det psykosociala livet.  

 

De konsekvenser som beroendet leder till yttrar sig på ett flertal olika sätt – socialt, 

ekonomiskt, psykologiskt mm. och dessa utgör oftast grunden för bedömning av sexmissbruk. 

Dickenson et al. (2018) lista över vanligt förekommande symptom stämmer väsentligt 

överens med intervjupersonernas erfarenheter. En krisartad förlust av impulskontroll är 

förekommande för alla drabbade. Vägen till behandling är långsam och påfrestande för de 

flesta. Detta beror till stor del på skam, ekonomiska förutsättningar, brist på lättillgänglig 

behandling och låg motivation. Dessa faktorer fördröjer den drabbades hjälpsökande vilket i 

sin tur tillåter beroendet att utvecklas i så hög grad att den senare kan komma att likna 

tvångssyndrom i klinisk mening. Eftersom de psykosociala biverkningarna är flerfaldiga och 

skiljer sig på individuell nivå beroende på unika livsförutsättningar behöver behandlare ofta 

erbjuda mer än en behandlingsmetod. Det framkommer av uppsatsen att det är viktigt att ha 

underkategorierna i bakhuvudet när man utvärderar, bemöter och behandlar sexmissbruk. 

Skam, kontroll, motivation, konsekvenser och anhöriga är viktiga komponenter som oftast 

hänger ihop på betydelsefulla sätt. Det finns bevis i forskningen för terapimetoder som 

bevisligen fungerar för att lindra sexmissbruk, varav den mest framträdande är KBT (Young, 

2007). Detta reflekteras också i intervjuerna. Till synes finns det även terapimetoder som helt 

enkelt inte fungerar för sexmissbruk, exempelvis psykodynamisk terapi (Verma 

& Vijayakrishnan (2018).  

 

Utifrån forskningen och intervjuerna framstår vissa terapier som mer självklara för olika 

grupper klienter. Vilken terapi som är bäst lämpad för det enskilda fallet beror dock till stor 

del på klientens förutsättningar. 

Transaktionsanalys har stora fördelar i behandling för sexmissbruk i de fall där en partner är 

involverad i klientens liv och behandling (Hall 2011). Den skiljer sig från KBT i att den går 

djupare för att finna förklaringar på beteendestörningar och tankesätt. Denna djupdykning och 

tillbakablickande kan vara särskilt användbar för klienter vars beteende kan härledas till 

barndomen eller trauman. Det finns bevis på att bildterapi har en effektivitet som kan både 

jämställas och överträffa KBT (Wilson, 2010). 

MI bör alltid finnas tillgänglig som stödinsats inom behandling för sexmissbruk. Behandlare 

överväga att ha MI som en huvuddel av behandlingen i syfte att påskynda den terapeutiska 

alliansen mellan behandlare och klient. Detta eftersom det finns bevis på att en god 
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terapeutisk allians förbestämmer en stor del av resultatet i behandling för sexmissbrukare 

(Marshall & Marshall, 2015). Två av tre intervjupersoner upplever att fler söker sig till dem 

för hjälp än tidigare. Ökningen av sexberoende, missbruk och beteendestörningar bekräftas 

också i forskningen (Dickenson et al.). Med detta i åtanke anses det vara angeläget att 

fokusera på hur behandling kan erbjudas i större grad.   

 

7.1 Metodreflektion 

Det målinriktade urvalet ledde till relevanta intervjupersoner och bra empiri som låg nära 

uppsatsens ämne. Kopplat till det Bryman (2011) skriver om trovärdighet och överförbarhet 

hade det varit bättre om ett större antal intervjupersoner ingått i uppsatsen. Nackdelarna med 

telefonintervjuer, såsom avsaknad och mimiker och kroppsspråk, kan inte bortses från och har 

sänkt trovärdigheten av resultatet i viss mån. Kopplat till begreppet överförbarhet och 

replikering såsom Bryman beskriver det anser jag nu i efterhand att det hade varit bättre att 

transkribera intervjuerna. Detta hade underlättat för utomstående att säkerställa empirins 

äkthet, exempelvis att intervjuguiden har följts till fullo. Kodning med Grounded Theory var 

ett gediget val av analysmetod. Som Thornberg & Fejes (2019) skrev är tolkning den stora 

utmaningen i kvalitativ analys. Bryman (2011) skrev dock att tolkning är nästintill oundvikligt 

i kvalitativ analys och att söka efter meningsbärande enheter är en legitim metod för att 

förminska chansen för tolkningsfel. Intervjuempirin har konsekvent relaterats till uppsatsens 

forskningsöversikt och genom detta har samband och enigheter belysts. Det hade varit 

förmånligt att göra urvalet ännu mer målinriktat än det var i denna uppsats. Mer information 

om intervjupersonernas bakgrund och erfarenhet hade också varit till nytta. Empirin hade haft 

mer trovärdighet och överförbarhet om intervjupersonerna uppfyllde formella förbestämda 

krav, exempelvis ett krav på X antal år inom behandling för sexmissbruk. Eftersom 

kunskapsöversikten till stor del skrevs före intervjuerna blev det stressigt att få tag på 

informanter och alla som svarade på informationsbrevet accepterades för studien. Om 

sökandet för intervjuer tagit plats före kunskapsöversikten hade det sannolikt resulterat i fler 

intervjuer och ett mer selektivt urval. Detta hade i sin tur ökat validiteten och gjort det 

målinriktade urvalet än mer målinriktat. Att skriva kunskapsöversikten ansågs vara behjälpligt 

för att öka förståelsen av ämnet, vilket i sin tur skulle underlätta intervjuerna. Detta var en 

fördel och gjorde att intervjuerna blev mer kärnfulla. Som forskare bör man ha en viss 

förståelse för ämnet innan man går in i intervjuer. Utan förståelse blir det svårt att ställa 

relevanta frågor och följdfrågor, menar Bryman (2011). Att skriva en intervjuguide utan att ha 

god förståelse för ämnet hade i sig självt med största sannolikhet skapat problem ur ett 

validitetsperspektiv. I kvalitativ forskning ska man, som Thornberg & Fejes (2019) skrev, 

försöka se den sociala verkligheten från den andres perspektiv. Hur kan detta ske om man 

saknar förståelse och grundläggande kunskap om sagda verklighet? 

 

7.2 Förslag på vidare forskning 
Två av tre intervjupersoner använde sig av gestaltterapi och uppgav att den är särskilt 

användbar i behandling för sexmissbruk. Fler än en uttryckte också intresse för REBT, 

rationell emotiv beteendeterapi. Dessa terapier nämndes dessutom av flertal författare i 

kunskapsöversikten som väl lämpade för sexmissbruk. Gruppbehandling i form av 12-

stegsprogram ansågs av en intervjuperson och Marshall & Marshall (2015) vara särskilt bra 



 

26 
 

för att minska skam och öka motivation. Baserat på detta anses det vara angeläget att mer 

forskning fokuserar på gruppterapi som behandlingsmetod för sexmissbruk. Att kombinera 

terapier och behandlingsmetoder, exempelvis MI med bildterapi och psykodynamisk med 

KBT, är också något som forskning bör undersöka vidare. Detta eftersom Delboy (2015) fann 

att terapier som självständigt inte uppvisar positiva resultat kan komma att fungera och 

förstärka resultatet av andra terapier. Detta kan fungera om man använder respektive terapis 

styrka och funktion för öronmärkt område, såsom psykodynamisk för anknytning och KBT 

för kontroll och skam.   
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Bilagor 

1. Intervjuguide 

Genomgång av informationsbrev! Presentation, anonymitet, lärosäte, uppsats, syfte, 

handledare.  

 

Berätta om dig själv! (Bakgrund, utbildning, erfarenhet) 

Hur skulle du beskriva sexmissbruk/Hur ser du på sexmissbruk? 

Vad är det som orsakar sexmissbruk? 

Vilka behandlingar erbjuder Du/Ni? 

Varför använder Ni/Du just dessa metoder? 

Hur yttrar sig sexmissbruk? (Vad blir konsekvenserna) 

Hur kommer folk till er? (Vad är orsaken) 

Vad kostar en behandling? 

Erbjuder Ni/Du anhörigsamtal? 

Hur går behandlingen till? (Stegvis, diagnos, kriterier, osv) 

Hur ser målgruppen ut? (Ålder, kön) 

Finns det några andra terapier eller behandlingsmetoder du vill lära dig? 

Finns det något alla klienter har gemensamt i sin problematik?  

Vad är den största utmaningarna i behandling?  

Känner du till andra ställen där man kan få behandling?  

(Fråga om transaktionsanalys, KBT och psykodynamisk) 
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2. Informationsbrev till företag 

 

Förfrågan om att delta i en studie om behandling för sexmissbruk.  

Hej! Jag önskar att intervjua en representant från er verksamhet.  

Syftet med studien är att undersöka vilka behandlingsmetoder som finns att få i Sverige för 

sexmissbruk. Studien genomförs i Umeå där jag som ensam författare skriver min uppsats. 

Jag letar efter behandlare/terapeuter/samordnare som arbetar inom området, både volontär- 

och avlönat arbete.  

Studien är en del av min kandidatuppsats och utbildningen på socionomprogrammet vid 

Umeå Universitet. Intervjuerna är planerade att ta plats under 17/10 - 15/11 och kommer att 

beröra din uppfattning/erfarenhet av behandling för sexmissbruk och din allmänna syn på 

problemet. Intervjun beräknas ta 30 - 45 minuter. Det är viktigt att intervjun sker i ostörd 

miljö, på en tid och plats som Du bestämmer. Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut i 

text. Det finns möjlighet att göra intervjun över telefon.  

Intervjuerna kommer vara helt anonyma och inga utomstående kan få ta del av eller se vilka 

intervjupersonerna är, eller vad de har sagt. Redovisning av resultatet kommer att ske så att 

ingen individ kan identifieras. Redovisningen sker i form av en muntlig presentation till andra 

studerande samt i min uppsats. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att 

finnas i en databas vid Umeå Universitet. Inspelningen och den utskrivna texten kommer att 

förstöras när examensarbetet är godkänt. Du kommer ha möjlighet att ta del av 

examensarbetet genom att få en kopia av arbetet. Alla namn på de som deltar i studien är 

anonymiserade.  

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare 

motivering.  

Jag frågar härmed om Du vill delta i denna studie. Om du är intresserad så kan du höra av dig 

till mig via telefon eller mejl.  

Ansvariga för studien är socionomstudent Einar Lugnet och handledare Urban Karlsson. Har 

Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss.  

 

Einar Lugnet Eilu0002@student.umu.se                Urban Karlsson Urban.karlsson@umu.se  

Student                                                                      Handledare 

Telefonnummer 072 – 519 41 28                             Telefonnummer: 090 -786 56 19 

 

2.1 Informationsbrev till enskilda terapeuter 

 Hej! Jag har en förfrågan till dig om att medverka i en kort intervju. 

Ämnet är behandling för sexmissbruk. 

Syftet med studien är att undersöka vilka behandlingsmetoder som finns i Sverige och varför 

just dessa används. 

Studien genomförs i Umeå där jag som ensam författare skriver min uppsats. Jag letar efter 

behandlare/terapeuter som arbetar inom området. 

Studien är en del av min kandidatuppsats och utbildningen på socionomprogrammet vid 

Umeå Universitet. 

Intervjuerna är planerade att ta plats under 17/10 – 15/11 och kommer att beröra din 

uppfattning/erfarenhet av behandling för sexmissbrukare. Intervjun beräknas 30 - 45 minuter. 
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Det är viktigt att intervjun sker i ostörd miljö, på en tid och plats som Du bestämmer. 

Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut i text. Det finns möjlighet att göra intervjun över 

telefon. Intervjuerna kommer vara helt anonyma och inga utomstående kan få ta del av eller 

se vilka intervjupersonerna är, eller vad de har sagt. Redovisning av resultatet kommer att ske 

så att ingen individ kan identifieras. 

Redovisningen sker i form av en muntlig presentation till andra studerande samt i min 

uppsats. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas i en databas vid 

Umeå Universitet. Inspelningen och den utskrivna texten kommer att förstöras när 

examensarbetet är godkänt. Du kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet genom att 

få en kopia av arbetet. Namn på de som deltagit i studien är anonymiserade. 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare 

motivering. 

Jag frågar härmed om Du vill delta i denna studie. 

Om du är intresserad så kan du höra av dig till mig via telefon eller mejl. 

Ansvariga för studien är socionomstudent Einar Lugnet och handledare Urban Karlsson. Har 

Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss.  

Einar Lugnet Eilu0002@student.umu.se                Urban Karlsson Urban.karlsson@umu.se  

Student                                                                      Handledare  

Telefonnummer 072 – 519 41 28                             Telefonnummer: 090 -786 56 19 

 


