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Abstrakt 
 
Uppsatsen är en kvalitativ intervjustudie om destruktiv sexualitet - hypersexualitet. Syftet med 

studien är att undersöka hur unga personer i åldern 18 – 30 år med ångestdriven och tvångsmässig 

sexualitet upplever sin problematik. Studien tar sin början i ett terapifall. Huvuddelen av uppsatsen 

utgörs av tre djupintervjuer med unga vuxna i åldern 21 – 28 år. Intervjuerna analyseras genom 

metoden Interpretative Phenomenological analysis (IPA).  

 

En genomgång av diagnosförslaget hypersexualitet avseende forskning om dess följdverkningar och 

känslomässiga och relationella orsaker görs. Sexualitetens plats i psykodynamisk teori har under de 

senaste åren omformulerats. I modern psykodynamisk teori ses sexualiteten som ett av flera 

samverkande motivationssystem. Dess relation till anknytningssystemet har särskilt 

uppmärksammats. Affekterna utgör motiverande förstärkare och affekten skam anses viktig för 

utvecklingen av sexualitet och uppkomsten av sexuella problem.  

 

Informanternas berättelser redovisas genom nio kategorier. En kärnberättelse utformas för varje 

individ som tolkas utifrån affektteori och Lichtenbergs teori om motivationssystem. Resultatet av 

studien bekräftar tidigare forskning att hypersexualitet är förknippat med skam och rädsla för närhet 

och att de sexuella uttrycken sammanhänger med otrygg eller desorganiserad anknytning.  Ett 

gemensamt tema hos alla informanter är att de längtar efter kärlek och trygghet men att inre 

känslomässiga konflikter, låg självkänsla och brist på tillit förhindrar att dessa behov kan 

förverkligas.  

 

Hypersexualitet kan ses som försvar mot ångest. Ångesten består hos intervjupersonerna på det 

känslomässiga planet av skam, mindervärdeskänslor, rädsla och vissa fall av skräck - aggression. En 

sexualisering sker av adaptiva behov som ömsesidig närhet, sensualism och trygghet. Längtan efter 

helhet och ömsesidighet i nära kärleksrelationer är stark och genomgående i både terapifallet och de 

tre intervjuerna. 

 

Nyckelord: Hypersexualitet, unga vuxna, ångest, skam, kärlek 
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1. Inledning 
 

I mitt arbete som kurator på ungdomsmottagning möter jag ofta ungdomars och unga vuxnas berättelser 

om sin sexualitet. Ungdomsmottagningen är en trygg plats som har till syfte att unga skall få stöd och 

rådgivning för att främja en positiv sexuell och psykosocial utveckling. Sex ses av oss som arbetar på 

ungdomsmottagningen och hos de flesta ungdomar som något positivt och glädjefullt. Personalens 

uppgift på mottagningen är att stödja denna positiva utveckling och att ge rådgivning och skydd mot 

oönskade graviditeter och könssjukdomar. 

I dagens västerländska samhälle finns en större tillåtelse för olika sexuella uttryck och livsstilar än förr. 

Samtal om sex tystas inte lika mycket ner och det är en norm att prata öppet om sex. Det finns en 

förväntan hos personalen på ungdomsmottagningar att man skall ha ett bra, njutningsfullt och berikande 

sexliv (Wretblad, 2006).  

Att följa ungdomars utveckling på det sexuella området är oftast ett mycket positivt arbete. Men under 

årens lopp har jag också haft samtalskontakter med ungdomar och unga vuxna med starkt destruktiva 

inslag i sitt sexuella liv. För dem har inte sexualiteten bara varit njutning och glädje. Sex har också 

använts som en flykt undan oro, nedstämdhet och ångest. För många har en fixering vid sexuell njutning 

och utlevelse maskerat en längtan efter närhet och sensualism som de varit oförmögna att uppnå.  

Upprepade könssjukdomar och oönskade graviditeter har vid sidan av den känslomässiga förvirringen 

och ångesten varit ovälkomna följdverkningar. 

En av dessa var den unga kvinnan Veronica som gick i terapi hos mig under två års tid. (Veronica heter 

egentligen något annat och har tackat ja till att vara med i denna studie). I inledningsskedet av terapin 

berättade hon livligt om sina intensiva sexuella äventyr. Hon var en mästare att hantera förföriska 

sexuella relationer och experimenterade med olika sexuella varianter. Genom att inte skydda sig blev hon 

smittad av könssjukdomar. Hon hade haft ett par längre relationer som urartat i våldsamma konflikter och 

smärtsamma separationer. Genom terapin ville hon förstå sig själv och det fanns en längtan efter att få 

såväl de sexuella som de övriga relationella aspekterna av sitt liv att fungera. Flera av killarna hon varit 

tillsammans med hade svåra känslomässiga problem och anknytningsmönstren till dem verkade ha starka 

inslag av ambivalens. De psykologiska försvaren präglades vid konflikterna av dissociation och starka 

projektioner. Hennes alkoholkonsumtion var hög och hennes begär efter mat hade gett henne övervikt. 

Hon skötte dock sitt arbete bra och kämpade för bättre relationer till sina föräldrar, syskon och vänner. 

Apropå sitt sexuella liv sa hon att det varit spännande och roligt men hon kände sig inte lycklig och 

hennes inre var inte begripligt för henne. Efter ungefär ett halvår i terapi ändrade hon drastiskt sin livsstil. 

Hon drog ner på alkoholen, började banta och bestämde sig för att försöka utveckla en trygg relation till 

sin pojkvän som hon blev tillsammans med i början av terapitiden. Fortsatta teman för terapin var hennes 

uppväxt och relationer till föräldrarna som i början av terapin idealiserats men efterhand blev bilden av 
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barndomen mer konfliktfylld. Ända sedan hon var liten hade hon haft svårt med närhet och ömhet, 

särskilt gentemot sin mamma. Ofta gick hon på sitt rum och hon hade svårt att hantera sin ilska. 

Relationerna till föräldrarna och särskilt till mamman stabiliserades efterhand under terapitiden. En trygg 

punkt för henne var mormor som hon alltid känt närhet till. Mot slutet av terapin då allt verkade gå rätt 

väg aktualiserades V:s sexuella svårigheter med full kraft. Hon och pojkvännen hade under lång tid 

kämpat med att nå varandra, hon utlevande och avancerad, han blyg, tillbakadragen och trogen. De 

gjorde framsteg men vid några tillfällen ställdes allt på ända. Hon kände raseri mot honom som inte 

förstod hennes behov och själv drabbades hon av skam och skuld och kände djupt självförakt. Dessa 

känslor hade dykt upp tidigare men kändes starkare än någonsin. Under allra sista tiden i terapin var 

Veronika sjukskriven och låg mestadels till sängs med sin sorg och sin skam. Hon tog dock hand om sig 

själv relativt bra. Hon sökte i detta läge mammans stöd och under sista samtalet berättade hon hur de fann 

varandra på ett nytt sätt.  

 

Vid ett uppföljningssamtal två månader senare berättade hon att hon fortfarande hade viss ångest men 

hon var hoppfull inför framtiden. Hon och pojkvännen tänkte fortfarande sig en framtid tillsammans och 

de hade börjat i familjerådgivning. Det som varit jobbigast under terapins slutskede var hennes känslor 

kring sin sexualitet. Detta vill hon arbeta vidare med tillsammans med sin pojkvän. 

 
 

Frågor som uppkom i arbetet med V var: Hur kan sex upplevas och vara så förknippat med ångest? De 

känslor som V ofta kände i samband med sex var, förutom nyfikenhet och skratt, skam, ilska och 

självförakt. I vilken relation står de sexuella behoven till andra behov som autonomi, närhet, trygghet och 

kärlek? Hur kommer det sig att dessa behov, som de gjorde för V, kan hamna i konflikt med varandra och 

att dessa konflikter kan ta sig så drastiska uttryck?   

 

1.2. Diagnostik 

Synen på överdriven sexuell lust och oönskade sexuella aktiviteter har under århundraden skiftat. I 

diagnossystemet ICD10 benämns fenomenet Excessive sexual drive som inkluderade nymfomani hos 

kvinnor och satyriasis hos män (Almås, et.al, 1997). Inför DSM-5 föreslog APA (American Psychiatric 

Association) att diagnosen hypersexuell störning införs (Kafka, 2010). Diagnoskriterierna handlar om 

överdrivet sexuellt beteende och fantasier vars konsekvenser är psykiskt lidande och socialt oönskade 

konsekvenser. Vidare beskrivs i diagnosen överdriven sexualitet i form av fantasier, begär, aktiviteter och 

planläggande av sex som svar på inre oro, ångest och nedstämdhet (se bil.1). 
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Många kritiker till diagnosförslaget menar att det är problematiskt att diagnostisera sexuellt beteende som 

personer sysslar med frivilligt. Ytterligare kritik är att man i diagnosen överbetonar frekvensen av 

sexuella aktiviteter och skambelägger och moraliserar sexuella uttryck (se t.ex. Ley, 2012).  

Andra benämningar av fenomenet är sexmissbruk och sexberoende. Man vill här likna överdrivet sexuellt 

beteende med annat missbruk (Rydberg, et al., 2012). Ett fenomen som under senare år uppmärksammats 

och beskrivits är sex som självskadebeteende. (Engvall, 2012). 

 

1.3. Forskning om hypersexuell störning 

Diagnosen hypersexuell störning ramar genom Hypersexual Disorder Screening Inventory (HDSI) in en 

symtombild med god validitet avseende problembeteenden och samtidig förekomst av nedstämdhet, 

psykiskt lidande, negativa sociala och ekonomiska konsekvenser samt minskad livskvalitet. Högre grad 

av symtom enligt HDSI samvarierar med sämre psykiskt mående. Även personer som nästan men inte 

helt uppfyller diagnoskriterierna har ett psykiskt lidande på klinisk nivå (Beide, 2010).   

Det finns olika förklaringsmodeller till fenomenet överdrivet och repetitivt sexuellt beteende. Bland annat 

beskrivs det som ett sätt att reglera negativa affekter som ångest, skam och depression (Bancroft, 2009) 

och som ett sätt att hantera skam och sorg (Reid, 2009). I en studie om homosexuella män beskrivs 

hypersexualitet som ett sätt att hantera stress, sorg och tidigare utsatthet (Parsons et al, 2008). 

Andra forskare beskriver fenomenet som en sexuell impulskontrollstörning (Barth och Kinder, 1987, 

Schwartz och Abrahamowtz, 2003). Individer som lider av störningen har svårt att kontrollera impulser 

av spänning och upphetsning vilket dessa personer inte kan stå emot. Istället upplever de njutning, 

tillfredsställelse och lättnad på kort sikt. Men efteråt kan det ge ånger, klander och skuldkänslor. 

Forskare från Kinseyinstitutet försöker med den så kallade dual control model förklara dysreglering av 

sexuell lust med obalanser mellan neurobiologiska stimulerande och hämmande processer (Bancroft och 

Vukadinovic 2004). 

Kafka (2009) menar att överdrivna sexuella repetitiva beteenden kan betraktas som kliniska tillstånd först 

när de förorsakar lidande och negativa konsekvenser. Det är alltså inte beteendena eller de sexuella 

aktiviteterna i sig som är problemet utan individens lidande och vad det förorsakar. 

 

1.4. Psykodynamisk teori om sexualitet 

I Freudiansk psykologi ansågs barnets libido, den infantila sexualiteten, vara primär i förhållande till 

barnets sökande efter anknytning (Diamond, et al 2007). Driften var motorn genom de orala, de anala och 

de genitala stadierna i barnets utveckling. Den oidipala perioden mellan tre och sex år var avgörande för 

identiteten som pojke eller flicka och för självkänslan (Kernberg, 1997). Betoningen av den sexuella 

driften tonades ner av objektrelationsteoretiker som Fairbain, Winnicot och Balint. Sexualiteten blev en 

del av det som hände mellan barnet och modern. Barnets sökande efter det goda objektet ersatte libido 
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som viktigaste drivkraft (Harding, et al, 2001). Självpsykologin och många inom den brittiska 

objektrelationsskolan betonade samspelet mellan förälder och barn före spänningsreduktion av libidinösa 

krafter. Men sexualiteten fanns kvar som en ingrediens och hos t.ex. Kernberg (Kernberg 1995) är det 

integrationen mellan libido och de aggressiva drifterna, de sammanhängande affekterna av dessa och 

objektrelationerna som formar sexualiteten. Hos Kernberg finns Freuds driftsteori inbyggd. Andra 

objektrelationsteoretiker anser inte längre sexualdriften som särskilt intressant, den finns som en konstant 

kraft, men det är objektrelationerna som är det viktiga och som formar individens syn på sig själv och 

andra. Intresset för studier av sexualiteten har under de senaste årtiondena på många håll inom 

psykodynamisk forskning varit svalt (Harding, 2001). 

 

1.5. Motivationssystem (Lichtenberg, et al. 2011) 

Lichtenberg ser sensualismen - sexualiteten som ett av sju motivationssystem. 

1. Behovet av psykisk reglering av fysiologiska funktioner. (Physiological Regulation) 

2. Behovet av anknytning (Attachment) 

3. Behovet av tillhörighet till en grupp. (Affiliative) 

4. Omsorg. (Care giving) 

5. Behovet av nyfiket undersökande och bemästrande. (Explorative/Assertive) 

6. Behovet av att reagera aversivt genom antagonism eller undvikande. (Aversive:

 Antagonism - Withdrawal) 

7. Behoven av sensuell och sexuell njutning och upphetsning. (Sensuality - Sexuality) 

 

Dessa system är separata men samverkande och uttrycker olika utvecklingsbehov och fortsätter att verka 

och utvecklas livet ut. Ofta är flera motivationssystem inblandade samtidigt. Förändringar i ett system 

påverkar andra delar. Systemen är dynamiska, cirkulära, självstabiliserande och alltid i kontext med sin 

omgivning. Systemen befinner sig i spänningsfältet mellan kontinuitet och kaos (Havnesköld, 2009, 

Lichtenberg et al. 2011). Motivationssystemen samverkar med affekterna (Se modell, bilaga 2.). 

 

1.6. Affekter.  

För att dessa motivationssystem skall verka krävs förstärkare i form av affekter/grundkänslor. Dessa 

grundläggande känslor är enligt Havnesköld (2009): Glädje, intresse - nyfikenhet(även stolthet kopplas 

hit), förvåning, skam - skuld, rädsla – ångest - panik, ilska – raseri, ledsnad – förtvivlan och avsky – 

avsmak - förakt. Alla grundkänslor kan vara inblandade i sexualiteten. I harmonisk och trygg sexualitet är 

glädje och intresse i förgrunden. Men i forskning om sexualitet har skamaffekten särskilt 

uppmärksammats (Lichtenberg 2008, Nathansson, 1994). Även aggressiviteten som gränsöverskridande 

kraft har studerats alltifrån Freud till Kernberg (1995). Fairbairn, Kernberg med flera menade att 
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aggressivitet är en väsentlig del i all sexualitet (Lassinanti Blom, A, 2013) Även Lichtenberg (2008) 

menar att aggressiviteten är nödvändig för utvecklingen av sexualiteten. Skammen är en hindrande affekt 

som talar om för oss vad man får och inte får göra. Här går en gränslinje mellan fin oskuldsfull 

sensualism och förbjuden och opassande sexualitet (Lichtenberg, 2008). Därigenom är skammen en 

förbindelselänk mellan den samhälleliga moralen och människans inre. Skammen gör sexualiteten till 

något privat och behovet av integritet blir viktigt. 

 

1.7. Sensuella/sexuella motivationssystemet!(Lichtenberg,!2008)!
!
Contemporary+revisions+in+self1psychology,+relational,+and+other+psychoanalytic+
theories+leave+analysts+with+the+question:+If+sexuality+is+not+
the+product+of+a+sexual+drive,+then+what+is+it?(Lichtenberg,!2008,!sid!1)!!
!
Det!finns!ett!stort!behov!av!att!modernisera!psykoanalytisk!teori!om!sexualitet.!Lichtenbergs!
teori!svarar!mot!detta!behov.!Utmärkande!för!teorin!är!betoningen!av!samspelmönster.!Barnet 

söker spontant sensuellt samspel med föräldern och föräldern söker samspel med sitt barn. I glädjen 

av att vara tillsammans; i den kroppsliga närheten, i ögonkontakten och rörelserna utvecklas 

sensuella känslor hos barnet och får det att känna sig älskat och att kroppen är skön. När barnet blir 

avvisat känner det skam, drar sig tillbaka men känner också längtan tillbaka. I denna längtan föds en 

spänning som genom stigande ålder och krav på att klara sig själv utvecklas till sexualitet. 

Sensualism är närhet genom kroppsligt samspel. Genom moraliska förbud och avvisanden där 

skammen spelar en stor roll avskiljs sexualiteten från sensualismen. Ett litet barns sugande på sina 

fingrar, lek med maten, att ta på sitt kön kan genom förälderns reaktioner få barnet att känna skam. 

Ett barn som inte blir kramat eller fått möta en förälderns skratt och kärleksfulla blick känner sig 

skamset oälskat och övergivet. Denna skam är hos det lilla barnet ordlös, kroppslig och 

oreflekterad. Hos det äldre barnet som utvecklat språk blir skammen något som kan reflekteras, 

barnet får begrepp och symboler om livet. Det äldre barnet kan känna avundsjuka mot sitt yngre 

syskon som får del av mammas härlighet genom amning och kroppsliga närhet. Avvisande av det 

äldre barnet gör att det känner skam men också vrede och en narcissistisk kränkning. Dessa 

gränssättningar behövs i socialiseringen av barnet och för att inlemma barnet i ett kulturellt 

sammanhang, men det kan ske på olika sätt. Förälderns egna procedurella minnen från sin egen 

uppväxt, benämnt som the ghost in the nursery (Lichtenberg, 2008, sid.5)spelar stor roll för 

bemötandet av barnet. Om förbuden och tillsägelserna sker med empati och respekt för barnets 

subjektivitet finns en god chans för en god integrering mellan önskningar och förbud. Barnet 

behöver lära sig att ha balans mellan sina önskningar och de gränser/förbud som sätts. Om förbuden 

sätts på ett icke sensibelt sätt och utan kontakt och empati finns risk för att barnet får framtida 

problem i sexuellt samspel. Den inre känslan av goda självobjekt som utvecklats genom samspelet 
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med föräldern i samband med sensuella behov behövs för en god självkänsla. Samtidigt måste 

barnet utveckla sina sexuella känslor på egen hand. Barnet blir utslängt ur paradiset genom 

skammen, vilket är en nödvändighet. Denna sexualitet är alltid också genom sin gränsöverskridande 

karaktär förbunden med ett visst mått av aggressivitet. 

För det förspråkliga barnet utvecklas, enligt Lichtenberg, samspelet främst i diadiska (en till en) 

relationer. För det äldre barnet i fyra till sex års ålder, i den oidipala perioden, ökar förmågan till samspel 

i triadiska relationer.  Behovet av trygghet och samspel är starkare än sexuell romantisk kärlek. Den 

ökande förmågan till mentalisering är en viktig förmåga i alla nära relationer, inte minst i romantisk 

kärlek. (se även Fonagy, 2001). Oidipala konflikter som blir utvecklingshämmande uppkommer av att 

ena eller båda föräldrarna överför sina ouppfyllda erotiska/romantiska behov på barnet. Detta inkräktande 

och i värsta fall sexuella gränsöverskridanden är riskabla och ödesdigra för barnets utveckling och kan 

skapa problem senare i livet. Barn med trygg anknytning till föräldern kan gå igenom den oidipala 

perioden utan utvecklingshämmande oidipala konflikter som Freud ansåg vara universellt hos alla 

(Lichtenberg, 2008). 

 

1.8. Sex och anknytning. 

Anknytningsteorin handlar om människans sökande efter trygghet i nära relationer. Enligt 

anknytningsteorin bär vi alla med oss inre arbetsmodeller för hur nära relationer byggs upp och utvecklas 

(Broberg et al, 2010). Diamond, et al (2007) anser i likhet med Bowlby (1969) att de sensuella/sexuella 

systemet och anknytningssystemet är skilda åt men att de är sammanflätade med varandra. Detta samspel 

har två sidor. En sida av samspelet är barnets sökande efter trygghet (anknytning) vilket sammankopplas 

med affekterna säkerhet, lugn och avslappning. Den andra sidan är sensuell njutning vilket ger glädje, 

upphetsning och nöjdhet (Lichtenberg, 2008). 

Beroende av hur barnet blir bemött i sina behov av anknytning utvecklar det olika strategier för att uppnå 

detta och organiserar sig utifrån erfarenheter och förväntan. Huvudkategorier för anknytningsmönster 

eller stilar är trygg, otrygg undvikande, otrygg ambivalent och desorganiserad. Integrationen mellan olika 

anknytningsmönster och sexuella mönster har undersökts flitigt det senaste årtiondet. Eagle i Diamond et 

al (2007) menar att de med en trygg anknytningsstil har lättare att integrera anknytningskärlek med 

sexuell passion. Tryggt anknutna har också lättare att utveckla en lekfullhet och glädje i sexuallivet med 

en partner de känner trygghet med. Tryggt anknutna har större förmåga till längre kärleksrelationer och 

de har inte samma tendens som otryggt ambivalent anknutna att på ett klängigt sätt använda förhållandet 

för att nå en trygghet som man saknar i det inre. Tryggt anknutna kan alltså också förena självständighet 

med trygghet och lekfull sex. De är inte lika upptagna med inre oidipala konflikter i samband med 

kärleksrelationer. Holmes i Diamond et al. (2007) menar att bra sex, särskilt för kvinnor, kan förena 

extrem upphetsning med trygghet och avslappning. Otryggt undvikande anknutna utvecklar ofta en split 
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mellan sex och nära anknytning. Det blir alltså svårare för den undvikande vuxne att förena en trygg 

relation med sexuella behov och önskningar. Mikulenser och Shaver skriver i sin artikel i Diamond et al. 

(2007) att ungdomar med otryggt undvikande anknytningsstil har färre partners, debuterar senare, 

onanerar mer, har svårare för närhet och petting med partners innan samlag. Både män och kvinnor med 

undvikande anknytningsstil har lättare för otrohet. Män med ambivalent anknytningsstil debuterar senare 

med samlag medan kvinnor med denna anknytningsstil debuterar tidigare. Kvinnor med otrygga 

anknytningsstilar är rädda för konflikter med män och har svårare att säga nej. 

Desorganiserat anknutna vilka i Jeremy Holmes artikel (Diamond et al. 2007) representeras av personer 

med diagnostiserad Borderline personlighetsstörning (BPD) har ofta ett okontrollerat stört sexuellt liv. 

Holmes pekar också på svårigheterna för dessa personer att i sitt inre förstå andra personers separata liv 

och att vara trygga med det. Han hänvisar till Fonagy (2002) och menar att detta ytterligare försvårar 

ömsesidigheten. Denna brist på förmåga att mentalisera kompenseras av primitiva strategier som kontroll, 

dissociation, exploatering och illvillig aggression. 

 

1.9. Erfarenheter från affektfokuserad psykoterapi 

En förgrundsgestalt för affektfokuserad terapi är David Malan (1979). Han utarbetade två berömda 

scheman kallade Malans trianglar: konflikttriangeln och persontriangeln (Bilaga 3). Utifrån dessa 

scheman formulerade han the universal principle of psychodynamic psychotherapy vilket innebär att 

psykiska försvar och ångest kan blockera uttrycket av sanna känslor (McCullough, 2003). 

Konflikttriangeln beskriver hur förbjudna känslor och behov leder till ångest och rädsla som personen på 

något vis behöver hantera och stå ut med. De psykologiska försvaren är personens sätt att hitta strategier 

för att hålla ångesten i schack. Försvaren är omedvetna och innebär att impulser inte når medvetandet och 

förhindrar motorisk aktivitet och kan förhindra adaptiva strategier för att uppnå individens behov. Till de 

klassiska försvaren hör till exempel: förnekande, projektion, introjektion, reaktionsbildning, isolering av 

känslor, intellektualisering, och bortträngning (Tähkä, 1991). Ett viktigt tillägg till dessa försvar är 

termen dissociation vilket uppmärksammats i samband med studiet av psykiska trauman (Gerge, 2010). 

Mc Cullough (2003) menar genom sin affektfobimodell att försvaren kan bestå av beteenden, tankar och 

känslor och att variationerna är oändliga. Funktionen är dock att undvika ångest, rädsla, skam eller skuld. 

Om försvaren inte är adaptiva utan problematiska och maladaptiva förhindras de adaptiva behoven att 

förverkligas. Mc Cullough menar att sexuella dysfunktioner och parafilier kan vara ett sätt för individen 

att hantera ångest som uppkommit genom att längtan efter närhet och kärlek inte besvarats. Individen blir 

rädd för närhet men förskjuter sina behov till destruktiva sexuella aktiviteter istället. Det kan vara ett 

defensivt sätt att söka kärlek eller accepterande - eller ett sätt att straffa sig själv (Mc Cullough, 2003, sid. 

182, 299). 
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2. Syfte 
Syftet med denna studie är att genom djupintervjuer undersöka vilka känslomässiga och relationella 

mönster som är sammankopplade med överdriven, ångestfull och tvångsmässig sexuell aktivitet. 

 

Frågeställningar: 

Följande frågor kommer jag att besvara i uppsatsen: 

1. Hur berättar unga personer med självdestruktiv, ångestfylld och tvångsmässig sexuell aktivitet om 

sina problem? Fokus på frågorna kommer att ligga på känslor och nära relationer. 

2. Hur kan man förstå kärnan i dessa berättelser utifrån modern psykodynamisk teori? 

 

3.Metod 
Denna intervjustudie tar sin början i en dialektisk process mellan teori och empiri. I inledningen 

förekommer både empiri från ett terapifall, resultat från andra studier samt teoretiska utgångspunkter för 

val av fokusering för datainsamling samt tolkning av materialet. Jag har alltså varit påverkad av tidigare 

kliniska erfarenheter och teori både före, i inledningen av studien och under studien. Jag har samtidigt 

haft som ambition att vara kritisk till min egen förförståelse.  

 

Metoden Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) tar som utgångspunkt kritisk realism vilket 

innebär att man strävar efter att komma det man studerar så nära som möjligt (Larkin, Watts & Clifton, 

2006). Samtidigt är det en tolkande metod och det är viktigt för forskaren att vara medveten om sitt eget 

subjektiva och teoretiska bidrag i mötet med de människor han studerar. Metoden är lämplig för att 

beskriva de individuella upplevelserna, snarare än det generella. Enligt IPA är det inte möjligt att vara helt 

neutral och objektiv i förhållande till det man studerar. 

 En viktig vetenskapsteoretisk grund är hermeneutik och fenomenologi. Kvalitativ metod handlar om att 

undersöka, förstå och beskriva ett fenomens innebörd och mening (Langemar, 2008). Den kvalitativa 

forskningsintervjun koncentrerar sig på personens livsvärld och hennes relation till den och söker tolka 

meningen hos centrala teman (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Nedan följer en beskrivning av denna process och de metoder och tekniker som valts. 

Det terapifall som redovisas i bilaga 1 var en två - årig utbildningsterapi. Handledningen var modernt 

psykodynamisk med fokus på affekter.  

Mitt val av fokus för intervjuerna var hur informanterna upplevde sin sexualitet känslomässigt i relation 

till en partner. En intervjuguide formulerades med fyra delar. A. Anamnestisk del, B.Problembeskrivning, 

C. Känslor kring sexualiteten och D. Relationer till andra (bilaga 4). Jag har använt en halvstrukturerad 

modell under intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuerna har flutit på som ett dialogiskt 

samtal utifrån fasta frågeområden. 
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3.2. Avgränsning av informanter: Jag sökte unga personer, relevanta för ungdomsmottagningarnas 

målgrupp och som hade en problematik som svarade emot diagnoskriterierna för hypersexuell störning, 

eller att dessa kriterier nästan uppfylls. Från intervjuguiden: Personer i åldern 18 – 30 som använder sex 

på ett självdestruktivt sätt och som upplever det som ett problem. De sexuella beteendena skall ha någon 

form av inre oro eller ångest som drivkraft. Personen skall ha svårt att sluta med sitt beteende (se bilaga 

4). Personerna skall ha en nyligen påbörjad behandlingskontakt angående de sexuella problemen. Både 

behandlaren och personen själv skall instämma i ovanstående kriterier. 

3.3. Rekrytering av informanter: I januari togs kontakt med ett antal kuratorer på 

ungdomsmottagningar samt en sexualrådgivningsmottagning för vuxna män. Även anslag riktade direkt 

till ungdomar sattes upp på några mottagningar. En förutsättning för rekrytering av informanter var att 

berörda verksamhetschefer informerades och godkände intervjuerna vilket de gjorde (bilaga 5). Det gick 

relativt trögt att få tag på intervjupersoner. Förklaringarna till detta angavs av kuratorerna med att få unga 

själva anser att för mycket sex är ett problem och att ämnet är skamfyllt och svårt att prata om. Det fanns 

också en tveksamhet till att lämna ut personer till intervju i detta känsliga ämne och därför drog man sig 

för att fråga. Men i mars hade två män och en kvinna i åldrarna 21 – 28 år rekryterats.  Ursprungsplanen 

var att intervjua fyra personer. Jag träffade ytterligare en person på min egen mottagning som dock inte 

uppfyllde kriterierna och därför valdes bort. Två personer på andra mottagningar som av deras kuratorer 

bedömdes uppfylla kriterierna tackade nej till intervju. 

 De tre intervjuerna genomfördes på mottagningarna där personerna gick i samtal. Vid två av fallen 

presenterade jag mig på en träff före själva intervjun tillsammans med aktuell kurator. Upplägg och etiska 

regler gicks igenom och jag försäkrade mig om att personerna tyckte kriterierna stämde för dem (se 

bilaga 4). Personerna blev lovade en bio-check som tack för hjälpen. 

3.4. Databearbetning: Alla intervjuer spelades in med hjälp av en mobiltelefon. Därefter transkriberades 

intervjuerna ordagrant. Tillsammans med min handledare lästes transkriberingarna igenom noggrant och 

markerades med öppen kodning (Starrin, B., 1991). Vi jämförde därefter denna öppna kodning med 

sammanfattningen av terapifallet. Vi fann då överraskande många likheter mellan terapifallets centrala 

innehåll och de vanligaste återkommande kodningarna hos intervjupersonerna. Vi lät de nio 

överensstämmande kodningarna bilda nio kategorier. Varje kategori har sedan beskrivits utifrån varje 

individ och med utvalda citat som överensstämmer med kategorin. Det centrala innehållet hos varje 

individ har sedan fått bilda en kärnberättelse. Denna berättelse har sedan analyserats utifrån begrepp som 

motivationssystem och affekter samt psykologiska försvar och försvarsbeteenden. 
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3.5. Etiska hänsynstaganden 

Intervjuerna har skett enligt etiska regler (se Forskningsetiska principer). Detta innebär att uppgifterna 

som lämnats inte kan röja intervjupersonernas identitet.  Intervjuerna var helt frivilliga och 

intervjupersonerna kunde avbryta intervjun när som helst. Namnen på intervjupersonerna och i 

terapifallet är påhittade. Intervjuerna har godkänts av berörda verksamhetschefer där personerna varit 

aktuella för sina samtalskontakter. Personerna i studien har informerats om studiens syfte. 

Intervjuutskrifter, men utan tillhörande namn och identitet, kommer att förvaras av Umeå Universitet 

inom föreskriven tid. Namn, adress och identitet förvaras av forskaren inom föreskriven tid. 

 

Mina intryck under intervjuerna som varade mellan 75 och 90 minuter var att personerna var mycket 

motiverade att berätta om sig själva och sina sexuella liv. Det var påfallande lättare att prata om sex än 

om andra känsliga ämnen såsom nära relationer. Det som framkallade starkast känslor var när samtalen 

handlade om längtan efter en nära kärleksrelation. Personerna var mycket intresserade av att förstå mer 

om sexuella problem och att förstå sig själva. De tre intervjupersonerna har läst resultatdelen och har inte 

haft något att erinra mot innehållet. Två av dem meddelade att redovisningen stämde mycket väl överens 

med deras egna upplevelser. Den tredje personen har inte lämnat någon kommentar. Den unga 

kvinnan ”Veronica” i inledningen tillfrågades tidigt om författaren fick använda material från terapin i 

uppsatsen. Hon tackade ja från början med motiveringen att om berättelsen kunde hjälpa andra så kändes 

det bra och meningsfullt. Hon har läst och godkänt texten. Samtliga informanter har blivit lovade varsitt 

exemplar av uppsatsen.  

 

4. Resultat 
4.1. Gemensamma fynd 

De tre personer jag intervjuat har beskrivit skiftande beteenden som de själva upplever som 

problematiska och som de sökt hjälp för. Trots de uppenbara olikheterna i berättelserna kunde min 

handledare och jag då vi gick igenom alla utskrifter se att det fanns åtskilliga saker som förenade dem i 

deras beskrivningar. Dessa kategorier överensstämde också med berättelsen från terapin med Veronica. 

1. Upplever problem i förhållande till sin sexualitet. 

2. Mästare i sexuell förförelse. 

3. Hög förekomst av negativa affekter såsom skam, skuld, rädsla och vissa fall av aggressivitet i 

samband med sexualitet. Dessa negativa affekter upplevdes som nedstämdhet eller ångest. 

4. Inre och yttre konflikter i samband sex. 

5. Självdestruktivhet och negativa konsekvenser. 

6. Otrygg eller desorganiserad anknytning i det sexuella mötet. 

7. Sexualiteten är obegriplig, svårigheter att förstå sig själv och sina behov. 
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8. Missbruk. 

9. Längtan efter kärlek. 

 

Nedan följer en beskrivning av ovanstående förhållanden i de tre intervjuerna: 

  

4.2. Upplever problem i förhållande till sin sexualitet 
Cassandra lever ett mycket destruktivt sexuellt liv. Helgen före intervjun hade hon haft sex med fyra 

killar, varav tre var okända för henne. Hon känner sig utnyttjad och förnedrad och har dragit på sig 

könssjukdomar flera gånger. Ändå fortsätter hon sitt självdestruktiva beteende. 
C: - Sex, sex, sex, sex, sex, sex. Och folk undrar ju. Vad har du liksom? För jag undrar ju efteråt. Då är det ju oh gud, vad 

gjorde jag det för? Vad utsätter jag mig för det för? Det kan ju hända vad som helst: Bli sjuk, alltså få sjukdomar och allting… 

 

På min fråga hur detta är ett problem, får jag följande svar: 
C: -För att det styr.. mitt liv, lite och det är därigenom min ångest kommer,  för att jag har sån abstinens efter sex så att måste, 

måste måste… Det är som att det är tatuerat i pannan på mig… 
 

Konsekvenserna för henne handlar om att hon blir utnyttjad och förnedrad. 
C: -Alltså många killar utnyttjar ju liksom. Så det gör ju att…att eh man få ju själva bekräftelsen. Men tror du det själv eller, 

efteråt alltså. Det blir ju att – Det var ju synd att du tyckte om mig alltså. Man har ju hört en del genom åren alltså 

kommentarer. Det var någon kille som sa att tror du jag vill ha någon brud som kommer hit och knullar och sen bara. Tror du 

jag vill ha en sån tjej, eller. Det är ju äckligt liksom. 

 

Sexualiteten började bli ett problem för C när hon var 17 år då hon började vara nyfiken på sex. C 

använde då internet som arena att kontakta killar. 
C. Det började som en kul grej. Jag tycker det var ett problem från början men att jag inte sett varningsklockorna liksom. Jag 

har till och med blivit våldtagen. När jag har gjort det här, träffat folk på nätet. Och ändå fortsätter jag ..hela tiden och får det 

här adrenalinet. 
 

C berättade under intervjun att mannen som våldtog henne hade raggat småtjejer på nätet. Han stämde 

träff med henne och utsatte henne för mycket grova våldtäkter. Mannen blev senare dömd i rätten till fyra 

och ett halvt års fängelse för våldtäkter mot barn och ungdomar. Det yngsta offret var 12 år. C 

traumatiserades svårt och händelsen tillsammans med otrygga uppväxtvillkor spelade säkerligen en 

mycket stor roll för utvecklingen av hennes sexuella beteende och ångestfyllda liv. 

 

Bill. Liksom för C är Bills arena för sexuella kontakter internet. För Bill är det mycket lustfyllt att visa 

upp sig i en webbkamera för anonyma kvinnor från andra länder som han aldrig träffar i verkligheten. 

Bills flickvän vet inget om denna sida hos honom. Detta blir ett problem för honom på grund av 
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flickvännens sexuella förväntningar i deras relation. Han får inte ihop sina världar. Närheten och kärleken 

till flickvännen lämnar för lite plats för sex och hans erektion sviktar. Hans exhibitionism på internet ger 

ingen plats för verklig intimitet och sex i en relation. Angående hur B ser på dessa motstridiga 

förhållanden svarar han: 
- Eh..vi har kanske sex en eller två, ja kanske två gånger i månaden i snitt. Ibland en gång i månaden, ibland fyra gånger i 

månaden, nånting sånt och det tycker jag är alldeles för sällan och det tycker hon också så där har vi det problemet som 

märks i relationen och det är ju därför, det som gjort att jag kommit hit och pratat med S (Bills terapeut) och så, därför att vi 

inte är nöjda med hur det funkar. Och det blir lite ångest i relationen också, jag är inte nöjd och hon är inte nöjd. Eh..och det 

blir jobbigt att hålla ihop. 
-Samtidigt som jag har ett intresse av att visa upp mig i webb-kamera inför andra och jag känner att det är mycket lättare och 

alltså då har jag alltid stånd och det funkar alltid eh ofelbart alltså, men med henne får jag inte stånd ordentligt. 

 

Bills lust att visa upp sig började på badhuset som en lek när han var liten. Detta utvecklade sig efterhand 

till lekar i skogen då han blev tonåring. Han var rädd att bli upptäckt samtidigt som denna risk var 

spännande och triggade lusten. 
-Alltså jag har varit ute och joggat i skogen så kan jag ha haft dragit ner byxorna och haft snoppen utanför liksom och tyckt 

att det var spännande och att det finns en risk att nån skall se det. Jag vill inte att nån skall se det men det är risken som är 

upphetsande på nåt sätt. 

Att visa upp sig för kvinnor på internet började när B var i tjugoårsåldern. 

 

Lasse. Lasse berättar att han under de senaste sju åtta månaderna levt ett hårt liv med mycket alkohol, 

droger och raggning på krogen. För sju månader sedan tog det, efter att han varit otrogen, slut med hans 

tjej. Han saknar henne mycket och hans sökande efter euforiska sexuella möten kan ses som svar på hans 

depressiva stunder och dagar. Han tycker inte att han är ständigt upptagen av tankar på sex men då han 

får kontakt med en lämplig partner sätter hans talang som förförare igång. Hans problem är att han 

upplever ångest på morgonen efter ett sexuellt möte och känner tomhet och saknad efter sin tjej som det 

blev slut med. Tidigt i intervjun ger han uttryck för främlingskapet inför sitt beteende. 
T... -På vilket sätt har du sex som är självdestruktivt? 

L. - Jag tror jag letar efter något som är mer upplyftande än vanligt sex utifrån det tekniska liksom.... det tenderar att bli 

väldigt mekaniskt …det är jätteskönt och så där men jag tror jag tävlar nästan. Inte tävlar men jag letar efter nånting som jag 

saknar, som jag hade tidigare liksom… det känns bra för tillfället men det lämnar efter en rätt förvriden ångest... om man 

pratar om den här walk of shame …och sen en viss rädsla för att jag är ett..jag fullföljer nån sorts patriarkal machoideal 

liksom, hur jag skall bete mig. Jag skall göra så här, jag skall ligga runt. Det bara är så, jag skall leta efter nånting som jag 

inte ens vet vad, nån hel grav som inte ens har nån ikon. 
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4.3. Mästare i sexuell förförelse 

Alla tre beskriver att då de går in i det sexuella beteendet så släpper de sina självtvivel och det blir som 

att de glider in en annan dimension av sig själva. Hämningarna släpper och de blir mästare i sexuell 

förförelse. 

Cassandras planerande av sexuella möten sker ofta snabbt, några timmar eller någon dag före. Hon kan 

ta kontakt via nätet eller så raggar hon på krogen. Det låter på henne som att hon går in i ett rus. Hon 

verkar inte medveten om sina känslor av oro och ångest. Samtidigt kollar hon upp om killen hon har 

kontakt med är med på noterna och brukar retas med honom. 
C. - Och så kan jag göra när jag är ute på krogen också. Jag sitter och provocerar och retas med dom och rätar upp dom. 

Grabbarna liksom. Så det är innan och då är jag så här kaxig, he he…och då kan han säga typ: - och du är så fin och du är 

söt och då blir det här, då känner man sig så.. och sen så har jag börjat köpa såna här sexiga underkläder typ. Nästan att jag 

planerar innan att ha på mig det och så där… Jag väljer ju exakt vad jag skall ha på mig för kläder och sånt… Så när man väl 

har sex då, då är det också att man får självbekräftelsen att jag är bra på det jag gör…när jag väl gör det då är det som att 

jag är drottningen på täppan. 

 

När Bill berättar om sina nätträffar med tjejer från andra länder låter det som en lätt och för honom rolig 

aktivitet och han brukar passa på då han är ensam hemma. Han har hittills skickligt undvikit att bli 

upptäckt. 
T. - Och hur ofta är du ute på nätet på det sättet? 

B. - Ja alltså det skiftar beroende på vad jag har för möjligheter som förra veckan då min flickvän var bortrest så eh varje 

dag. Eh..när hon inte är bortrest så, ett par gånger i veckan typ. Det händer ganska ofta, det är ingen regelbundenhet men det 

är lite då och då hela tiden kan man väl säga… Oftast är det att jag strippar och tar av mig kläderna och ibland dansar till 

nån låt, det är ofta roligt så det är liksom lite humor och så där, skrattar och.. 
 

Lasse beskriver känslan i de sexuella mötena: 
L. - Det är en rätt härlig…känsla för den är verkligen obeskrivbar utifrån att den är osagd i ord…utan med blickar, med 

kroppsspråk, med… Då är det lite jakt alltså. Eh alltså inte jakt, det är mer som en ständig fascination över vilka bisarra sätt 

du kan komma till en situation du faktiskt går hem med nån eller ligger med nån, att det baseras på så lite liksom. Det är såna 

ögonblick, fascination för varandra, från blixtögonblick till lekar nästan, verbala lekar där man försöker svärma runt området 

hela tiden, men aldrig gå in på det och liksom gå för långt. Det är en jättekonstig företeelse egentligen men rätt fascinerande 

egentligen. 

 

4.4. Hög förekomst av negativa affekter. 

Hos två av informanterna kunde man identifiera hög förekomst av skam i berättelserna. Den tredje 

informanten hade svårare att känna igen affekten skam utan beskrev den spontant som pinsamhet. Då jag 

beskrev affekten skam kunde han hålla med om att det var det han kände. Skam - pinsamhet tillsammans 

med rädsla för upptäckt triggade honom till fortsatt sexuell aktivitet. Två av intervjupersonerna berättade 



14 
 

 

om rädsla. En av informanterna beskrev hög grad av ilska och vrede. Alla upplevde ångest, fast på olika 

sätt. 

Dessa negativa affekter genomsyrar alla intervjuer och utrymmet finns inte här att mer utförligt redovisa 

detta. En sammanfattning finns i kärnberättelserna och affekttrianglarna sist i resultatdelen. 

 

4.5. Inre och yttre konflikter i samband med sex 
Alla informanter upplevde inre konflikter i samband med sex. Ett exempel är Cassandra som också 

hamnar i yttre konflikt. 
C: - Ja. Jag har jätte.., jag vet inte vad det är. Jag vill inte ha det men det blir att..jag sitter ändå där och den kille som jag 

träffade igår han är, alltså han får alltid som han vill för jag gillar ju honom... och så sa han igår typ, alltså om du är kär i 

mig så är det så jävla synd om dig alltså. Han bara, du, du är min lilla knulldocka liksom. Jag bara, ah. Och ibland så säger 

han, - du jag saknar dig. Jag bara, - du, du saknar inte mig, du saknar min fitta sa jag. Nej, jag saknar dig. Och jag, jag sa jag 

får ju inte vara kär i dig ändå så då spelar det ingen roll. Varför säger du såna saker till mig liksom? Så jag förstår ju inte att 

bara av det lilla..att han kanske säger..hej gumman det kan göra att hela min värld är på rosa moln.., det är gulligt liksom, och 

det gör att jag åker dit, fast dan innan så svär han åt mig och säger – din jävla idiot liksom. Då är det som att allt bara, 

puff..försvinner. 
 

Längtan efter närhet och kärlek parat med mycket starka skamkänslor och rädsla – skräck, vilka pga. de 

blir för outhärdliga dissocieras bort och försvinner från medvetandet. Självförnedringen utvecklas till 

sadomasochistiska dramer: 
C. - Men att jag gillar nästan smärtan liksom. Det är, jag vet inte. Jag typ, när en kille stryper mig då börjar jag skratta och så 

för igår när han gjorde det. Han bara, du flinar ju bara. – Alltså jag stryper ju dig. Det är som att jag tycker det är nån kul 

grej. Jag vet inte varför, det känns bara efteråt. Hur kan jag gilla det där liksom?  
 

4.6. Självdestruktivitet och negativa konsekvenser 

Självdestruktivt sex innebär att de sexuella aktiviteterna får negativa följdverkningar som ofta 

uppkommer efteråt. Det kan handla om könssjukdomar, oönskade graviditeter eller fysiska skador. Det 

kan också handla om sociala konsekvenser som att riskera sitt kärleksförhållande eller att bli utskämd av 

sin omgivning. Men kanske är de känslomässiga konsekvenserna störst och kan handla om ångest 

självförakt och depression. 

Cassandra utsätter sig för stora fysiska risker i samband med sex. Det har handlat om att hon utsatts för 

brutalt sex vilket gett skador i underlivet och könssjukdomar. De psykiska skadorna är uppenbara. Efter 

sina sexuella möten får hon ångest och hon lider av skamkänslor och självförakt. Hon pendlar mellan 

ångest och depression. På ett socialt plan blir hon utsatt för andras fördömanden, båda från sina partners 

och från sin familj. 

Bill riskerar sitt kärleksförhållande. Om han skulle bli upptäckt på nätet riskerar han både sitt förhållande 

och sitt sociala anseende. 
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Lasse har dragit på sig en könssjukdom. Hans dejter och förförelsekonster lämnar overklighetskänslor 

och ångest efter sig. Han säger att han pendlar mellan eufori och nedstämdhet. 

 

4.7. Otrygg eller desorganiserad anknytning i det sexuella mötet 
 För att undersöka sambandet mellan anknytningsmönster och sexuella problem bör man ha tillräcklig 

bakgrundsinformation om personens uppväxt och anknytningsmönster. En av informanterna berättade om 

traumatiska upplevelser och separationer under sin uppväxt som skulle kunna förklara uppkomsten av 

personens sexuella problem och relationer till partners. De två andra var nöjda med sin uppväxt eller 

svarade undvikande angående sina övriga nära relationer och om sin uppväxt. Tillräckliga data saknas 

alltså i denna studie angående uppväxt och anknytningsmönster. Vi får nöja oss med berättelserna om de 

enskilda sexuella mötena. Fokus blir då känslan av trygghet/otrygghet i förhållande till partnern. Hos 

informanterna kan man se att de sexuella problematiska sexuella mötena innebar ambivalens och 

otrygghet.   

Cassandra känner sig ofta otrygg i samband med sex. Hennes anknytningsmönster verkar sedan 

barndomen ha präglats av rädsla/skräck och ovisshet för vad som kan hända i nästa stund. Tillit och 

ömsesidighet är knappast närvarande i nedanstående citat som handlar om relationen till pojkvännen som 

hon var tillsammans med i tre år. 
..han ville ju ha analsex och det var ju så jag blev våldtagen, i analen. Det var ju lite..Men så gjorde han typ sjuka grejer. En 

gång sa han så här, vad tror du att du skulle säga om din mamma kom in i rummet, skulle hon få va med oss? Såna där 

konstiga saker. Och en gång när jag låg och sov så hade han dragit upp täcket och stod och runkade åt mig när jag ..det var 

såna där äckliga saker och det var då jag… 

 

Bills anknytning i en nära sexuell kärleksrelation kännetecknas av rädsla för att inte räcka till. Ståndet 

sviker då han och flickvännen skall ha sex.  Han anger prestationsångest som en av orsakerna (Angående 

erektionssvikt och anknytning se: Mc Bull, 2012). Då avståndet till partnern ökar kan han koppla av 

prestationsångesten, bli lekfull och lusten och erektionen kommer alltid. När han visar upp sig naken för 

en fjärran åskådare känner han sig sedd och bekräftad. Inför flickvännen skäms han inom sig och efter 

sina nätaktiviteter är han rädd att bli upptäckt genom sina kroppsdofter. 
T. -Och under tiden som du gör det här att visa upp dig med webb-cam, hur känns det då? 

B. -Det känns mest roligt. Alltså oftast får man positiva kommentarer liksom, vad snygg du är, sexig liksom, så det är mest 

underhållning för båda två kan man säga. 

T. Och hur länge visar du upp dig så? 

B. Det är väldigt olika. Ibland är det bara med syftet att komma eller att visa att jag kommer. 

T. Att få orgasm? 

B. Ja och då är det kanske bara några minuter. Men ibland är det kanske att man skall dansa till nån låt eller göra nåt kul och 

sen prata lite samtidigt, chatta och så där och då kan det vara en kvart – halvtimme kanske. Det är nog sällan mer än en 

halvtimme, det är nog snarare 10 - 15 minuter kanske. Jag vet inte, nånting sånt.....det varierar väldigt, men jag kan ju alltid 
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få det om jag vill. Men ibland vill jag inte för om jag vet att flickvännen skall komma hem snart så vill jag inte att hon 

skall…det känns ju på lukten att man har kommit innan och det vill jag inte skall hända. 

 

Lasse Saknar sin tidigare kärleksrelation och han känner sig ensam och övergiven. Känslan av egen inre 

trygghet och känsla av sammanhang, som man kan finna hos tryggt anknutna personer med förmåga att 

inom sig bära även känslor av sorg, verkar saknas hos Lasse. Han blir ensam och förvirrad. För att 

kompensera för denna inre tomhet söker han fylla sig med spännande kärleksmöten. Efteråt känner han 

sig lika ensam som förut och ångesten kommer åter. 
L. Ja, när jag går hem på morgonen. Det där på natten, jaha det dagliga brödet är införskaffat,  ja jag vet inte. Det är bara 

allmän trötthet, jag somnar. Och så den där aspekten att gå hem eller när jag är hemma så försöker jag bjuda på te eller 

nånting så där. Och så den där euforin, som fanns innan när jag försökte lära känna en ny människa, den är rätt bortblåst 

alltså. När nykterheten har kommit...då börjar jag känna, ofta, en extrem kåthet bara för att göra det igen …bara för att bryta, 

vad hände, varför försvann det här. Det brukar hända rätt ofta på morgonen, det är nästan bättre för att man inte är så full 

och trött liksom. 

T. Så då ligger ni med varandra igen. 

L. Ja, det är mer av. Jag vet inte, det är svårare att förklara. 

T. Och hur känns det då? 

L. Ja det känns som att desperat försöka tidigare natts resonemang: Du och jag skall gå hem och vi skall ligga och så på 

morgonen, vad tänkte vi egentligen? Och eh då: ah vi kanske skulle kunna få sexuell njutning av varandra, ah soft, då försöker 

vi få det. Typ så. 

T. Får ni det? 

L. Ja, i nästan större grad än på natten, det kan jag säga. Men hur det föranledde det leder inte till någon större trygghet 

ändå. Man går därifrån och så är den där barriären uppe och man känner inte människan. 

T. Då kommer ångesten igen eller? 

L. Ja. Det är nästan alltid från att dörren stängs. 

 

4.8. Sexualiteten är obegriplig, svårt att förstå sig själv och egna behov. 

Cassandra berättar om den ena förnedrande situationen efter den andra. Då vi kommer in på hennes egna 

behov kan hon se att hon söker bekräftelse men inte för den egna sexualiteten utan det handlar om 

partnerns njutning. Då vi återkommer till de egna behoven av sex, närhet och njutning blir det jobbigt för 

C. Hon verkar först inte förstå vad jag menar. Sedan börjar hon prata om längtan efter närhet och kärlek. 

Hon ser förvirrad ut och skammen och ångesten är närvarande i rummet. 
C. Ja. Jag kan bli kåt av bara tanken att han blir så kåt av det jag säger eller det jag gör. 

T. Av det du gör? 

C. Ja. Att han inte kan ligga still om jag exempelvis suger honom, då känns det som, då får jag en bekräftelse på..då behöver 

jag inte ens ligga då är jag… 

T. Så din själva tillfredställelse är inte så viktig, det är mer hans? 

C. Ja. Precis.  ………… 

T. Hur värderar du själv din sexualitet? Vad tycker du om den? 
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C. …Alltså hur menar du? 

T. Din sexualitet... Din lust och din längtan och vad du lägger in i sex för dig… 

C. Jag vet inte riktigt. Jag tänker inte så mycket på mig. (skrattar generat)…alltså jag försöker att inte tänka på det så där.. 

Men det är..det är jobbigt liksom… det är ju en sjuk sak att få närhet genom sex. Det får man ju inte …Alltså jag tänker inte 

på mina behov av närhet. Då blir det känslor. Då blir det jättejobbigt, jag tycker det är jättejobbigt. 

 

Bill kämpar med sitt förhållande. Han verkar inte förstå hur man kan bli bekräftad för den egna 

sexualiteten i parrelationen. Det handlar mer om att tillfredställa partnerns behov, att uppfylla sin plikt 

och att på det sättet bekräfta relationen. Då han har webb-sex är det annorlunda. Där känner han sig 

bekräftad och sedd. 
T. Och efter att ni haft sex, hur känns det då? Du och din tjej. 

B. Ja, det känns bra. Det känns bra på många sätt. Man har liksom uppfyllt sin plikt liksom och det känns bra för man har fått 

utlösning och avslappnad i kroppen och det känns bra för relationen för jag vet ju att hon är osäker på att jag är tillräckligt 

intresserad av henne för jag har liksom så sällan lust och då är det ju en slags bekräftelse på att jag är det och då är det bra 

också… 

T. Har du känt någon bekräftelse? 

B. Nej, (skrattar) inte mer än vanligt. 

T. Så det är en skillnad då, för när du har web-sex låter det som att du blir bekräftad och sedd. 

B. Ja, det kan man väl säga att det är. 

 

Lasse lägger skulden på sig själv då han försöker förklara sitt sexuella beteende och sin roll som man. 

Han säger att problemen började efter separation från ex-flickvännen. Samtidigt funderar han på om hans 

beteendemönster fanns där tidigare. Hans berättelser är fulla av självtvivel. 
L. Jag tror delvis att drivkrafterna bakom är att jag separerade från mitt ex för kanske sju-åtta månader sedan och jag tyckte 

vi hade det väldigt fint tillsammans och jag förstörde det genom att vara otrogen så jag tror jag hade den bilden redan under 

slutet av vårt förhållande. Och eh jag tar på mig rätt mycket av den skulden av att vi inte är tillsammans längre. Samtidigt så 

försöker jag söka den här formen av, jag menar vi älskade verkligen, det är inte sex det är verkligen att älska, det var det med 

henne liksom, det var ödmjukt, det var ömt, det var kompromisslöst, det var helt underbart, det var det bästa som har hänt 

mig. 

T. Och då upplevde du inte sexualiteten som något problem? 

L. Nej, absolut inte. 
T. Och inte före det förhållandet heller? 

L. Ja, alltså..Nej, det kan jag inte påstå heller. Mina tankar gick inte riktigt åt det hållet. Däremot dök det upp någon form av 

kampanj eller liknande. Det var nån blogg som Johanna Koljonen startade upp som hette ”Prata om det” och det var den här 

sexuella gråzonen vad som kommer innan våldtäkt, sexuella trakasserier och såna saker, sexuellt utnyttjande och då kände jag 

att det här som dom beskriver, den här formen av obehag på saker som kanske inte är lagstadgat fel men som absolut är 

moraliskt förkastligt om en person måste känna det här i samband med sex eller i samband med ett förhållande eller liknande 

och då tänkte jag, reflekterade över mig själv i såna situationer och jag kom till nån form av slutsats att jag betér mig precis 

likadant… 
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4.9. Missbruk. Två av personerna har rapporterat missbruk eller riskbruk. För Cassandras del handlar det 

om mat och droger. Hon säger att drogerna fungerar för henne på det sättet att hon slipper ångesten. Lasse 

har berättat att han dricker sig full varje fredag och lördag. Tidigare använde han centralstimulerande 

droger och hallucinogener. Han röker marijuana då och då. 

 

4.10. Längtan efter kärlek. Alla informanterna hade en längtan efter kärlek och att få en stadig 

kärleksrelation att fungera. Hur beskriver personerna sin längtan efter kärlek, hur ser de på svårigheterna 

som varit och hur ser de på de framtida möjligheterna att nå dit? 

Cassandra har alltid längtat efter kärlek och en pojkvän. Men då hon blev mobbad i skolan fick hon en 

negativ självbild och hon blev en snuskskämtare. 
C.Jag har alltid varit mobbad i skolan och sånt och alltså jag tror inte på gud och så där men jag kommer ihåg när jag var 

liten, jag bad alltid till gud att ge mig en pojkvän. Ge mig en pojkvän som behandlar mig bra. 

... Sen vet jag ju att jag alltid skämtat, alltid snuskskämtat sedan jag var liten. Alltid vart en sån där. Jag har alltid vart den 

som varit den utstötta som alltid fått tittat på men det är jag som har humorn. 

 

I de relationer hon levt i har männen haft svårt för närhet och hennes försök till närhet har nedvärderats 

genom att de killar hon mött bara har velat ha sex. Det gör ont i henne. 
C. Ja. Närhet. Jag tror det är mer att då vill jag hålla om. Släpp mig inte liksom. Som att det byts. Sånt har jag inte tänkt på 

förut men alltså när du frågar då tänker jag att när jag ligger där, nu är jag i missionären då tänker jag att jag bara vill hålla 

om. 

T. Då vill du hålla om. Hur känns det, när du vill hålla om? 

C. Det känns ju jobbigt för det är ju inte det dom vill liksom. Dom vill ju bara ha sex med mig. 

T. Och inom dig? 

C. Det gör ont. 

 

Senare i intervjun kan Cassandra uttrycka hur det skulle vara att ha en fungerande ömsesidig och trygg 

kärleksrelation 
C. Alltså, jag skulle ge allt till honom. Alltså jag skulle önska någon som tar hand om mig och jag tar hand om honom alltså. 

Jag vet att jag har så mycket att ge till nån, att jag är en kärleksfull person liksom. 

T. Ja. 

C. Men att eh, jag vet inte, det verkar inte finnas där liksom.…men att det blivit mycket fel just nu.. 

T. Vad skulle du önska att du kunde få? 

C. Kärlek. Höra att, varje dag, att man är fin eller nånting. Komma hem till nån som har längtat efter en.. det här med att 

sova bredvid nån…såna saker… göra roliga saker ihop, inte bara ha sex liksom.. 

T. Det är en annan gemenskap du tänker också? 

C. Ja, hitta på saker..skapa minnen liksom..tillsammans. 

T. Skulle du vilja bygga upp ett hem med den personen också? 

C. Ja, jag har ju barnlängtan. 
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Bill berättar att han växt upp under trygga förhållanden och han pratar kärleksfullt om sina föräldrar. Men 

det är något som inte stämmer. Han vet ganska lite om sina föräldrars kärleksliv och det sexuella pratar 

man inte om. Under intervjun framkommer att de sällan är arga på varandra. Det låter lite som hans eget 

kärleksförhållande. Vänligt, trevande men utan glöd. Allt är välstädat men vad döljer sig bakom? Om 

föräldrarna skulle få veta om hans sexuella preferenser skulle de kanske reagera på följande vis: 
B. Ja, jag vet inte. Jag tror dom skulle tycka det var konstigt. Dom skulle inte fatta det, jag tror mamma skulle tycka jag var 

dum i huvudet att utsätta mig för den risken att någon skulle spara en bild och lägga upp och ta reda på mitt namn på nåt sätt, 

tagga mig på nåt sätt. Hon skulle bara tycka jag var IQ-befriad på det sättet. 

 

Vi kommer sedan in på hur B ser på sina möjligheter att leva i ett stabilt kärleksförhållande och hur han 

kan få ihop sina världar. Han verkar dela sina föräldrars syn på kärlek och äktenskap men vet inte hur han 

skall nå dit. 
T. Vad har du för tankar om kärlek? 

B. Det var en väldigt luddig fråga tycker jag. Jag tycker det är härligt. Jag tycker ju om att känna kärlek och att bli älskad. 

Det är ju en motivering till att överhuvudtaget ha en partner, det är det ju. Att känna det. 

T. Och i framtiden hur vill du leva? Vad är din dröm om ett kärleksförhållande? 

B. Nej, jag vill ju ha ett säkert, stabilt kärleksförhållande. Så jag vill ju ha barn i framtiden som jag också älskar på det sättet. 

T. Men eftersom du har sökt dig hit så har du svårt att kombinera det med dina sexuella preferenser. 

B. Ja, det kan man väl säga eh..ja, alltså det behöver ju inte va det, alltså rent krasst. Jag skulle ju i teorin kunna träffa nån 

som känner likadant och också vill visa upp sig eller som vet att jag gör det och är helt ok med det. Och det kanske jag redan 

har gjort men jag har ju inte provat att berätta det för min tjej. Så det vet jag ju inte egentligen. 

T. Så du skulle kunna kombinera det. Att du visar dig för henne? 

B. Nej, eller att jag visar mig för web-kameran och fortsätter med det och att hon vet om det och att hon tycker det är ok…och 

att vi kanske bara har sex en gång i månaden, eller att hon är med eller, ja det finns alla möjliga kombinationer. ..men eh jag 

tror inte riktigt att det kommer att lyckas med den tjejen jag har nu i alla fall. Men lite grand står jag där nu att antingen 

kommer jag att berätta det för henne eller så kommer vi att göra slut.  

 

Lasse saknar sitt förhållande med ex-flickvännen. Först beskriver han förhållandet som helt fantastiskt. 
L. Det var ett kompromisslöst utbyte av värme och ömhet, det var verkligen det och det gav så mycket lättnad och så mycket 

omsorg hela tiden och det gav en styrka för varenda aspekt av vardagen. 

T. Och när ni hade sex, hur var det? 

L. Jag var hennes första och i vårt förhållande så tog det ett tag innan vi nådde det steget att vi hade sex ihop och jag tog 

redan då utifrån hennes osäkerhet att det var hennes första gång ett väldigt ansvar för att det skulle vara ömt och att det skulle 

vara på hennes agenda, och så… hon kände sig trygg, det var själva händelseförloppet, så det eskalerade till nåt helt 

fantastiskt. 

 

När jag sedan frågar om hur han känner inför sin egen del svarar han lite oväntat: 
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L. Som du hör så beskriver jag henne som ett heligt helgon och eh jag hade svårt att problematisera saker som jag tyckte hon 

gjorde som kanske sårade mig, gjorde mig ledsen. Så jag skapade en jargong hos mig själv, en viss form av tankebana att jag 

är den moderne mannen… och då ville jag visa att jag kan vara en jäkligt bra snubbe som kanske har machotendenser utifrån 

min politiska hållning men det är ingenting som skall drabba dig och det bakband lite av min egen vilja, kan jag tänka mig… 
 

Så Lasse hade alltså svårt att leva upp till de demokratiska idealen. De skapade en inre konflikt hos 

honom. 
L: ..vi hade jättebra kommunikation i mångt och mycket men det var en aspekt som fanns där hela tiden och i grund och botten 

stod vi i olika hörn, ringar, i boxningshörn liksom och om hon ville slåss för att uppdämma patriarkala och det gav henne en 

högre moralisk grund att gå ifrån så jag kände mig nästan alltid som den felande länken i vårt förhållande och det var väldigt 

frustrerande kan jag tänka mig. 
 

I framtiden vill han leva ett enklare liv tillsammans med en kvinna och i förlängningen vill han skaffa 

många barn. 
mitt förhållande skulle vara lättsamt, det skulle vara en privat undanflykt.. från detta.. tryck som samhället kan innebära. 

Samtidigt skall det vara en väldigt smart tjej, väldigt ödmjuk och inte överdrivet baserad på just sex utan bara att vi kan ha det 

trevligt ihop.. 

T. Är det en traditionell kärnfamilj som du tänker dig? 

L. Alltså egentligen inte. Jag tänker på den där Monthy Pyton sketchen där den katolska familjen har 230 barn, medan den 

protestantiska har ett barn. Så jag är nog mer inne på den katolska, jag vill ha ett livligt hem. Jag vill ha ett fotbollslag. En 

dag vill jag verkligen satsa på en papparoll, en föräldraroll på det sättet. Det skall jag göra också men den är långt, långt 

fram. 

 
4.11. Kärnberättelsen: Längtan efter kärlek och vad som förhindrar den. 

De tre informanterna beskriver på olika sätt sin längtan efter kärlek och olika hinder för att uppnå denna 

längtan. Erich Fromm beskriver, i sin berömda bok Kärlekens konst (1956/1981), kärleken som något 

universellt och som kan förena människor. Fromm menar att den symbiotiska föreningen innebär 

underkastelse och masochism - sadism. I motsats till detta ställer han den mogna kärleken som ”en 

förening på basis av bevarad integritet (sid.31). De tre informanterna har alla haft svårt att förena kärlek 

med bevarad integritet och självkärlek. Fromm misstror den erotiska kärleken. ”Den sexuella åtrån eggas 

av ångest över att bli ensam, av önskan att erövra eller erövras, av fåfänga, av önskan att skada eller 

rentav döda, lika ofta som den framkallas av kärlek” (sid. 66). För att sexualiteten skall vara ett uttryck 

för kärlek i Fromms mening har den en enda förutsättning: ”att jag älskar min innersta varelse och 

upplever den andra personen i hennes eller hans innersta varelse” (sid. 67). Det är uppenbart att de tre 

informanterna har problem att förverkliga sin längtan efter kärlek. Det handlar otvetydigt om inre 

problem som gestaltas i erotiska möten. De ger intryck av att vara fångade i upprepande självdestruktiva 

mönster. Lichtenberg (2008) beskriver att sexualiteten är ett ”paket som kombinerar en längtan eller ett 

begär baserad på ett minne av en njutningsfull upplevelse och en aktivitet som av en auktoritet, snarare än 
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speglar och reglerar upplevelsen, förbjuder dess fullbordan” (sid. 4). Sexualiteten befinner sig alltså i 

skärningspunkten mellan längtan/begär och förbud. Intresse/nyfikenhet är den aktiverande affekten 

Skammen är den reglerande affekten. Jag kommer att utifrån intervjuerna göra en kort kärnberättelse av 

var och en. Därefter kommer en beskrivning av behov, affekter och försvarssystem utifrån Malans 

affekttriangel och Lichtenbergs motivationssystemteoretiska modell. 

 

Cassandra har svårt att reglera sina olika begär. Det kan handla om mat, alkohol - droger eller sex. Hon 

är förvirrad när hon skall tyda sina signaler. Ångest är en stark drivkraft. Hon är full av längtan efter 

kärlek men också full av skam inför sig själv, sin kropp och det hon gör. Hon känner pinsamhet och skam 

inför att inte få närhet och kärlek. -Jag känner faktiskt att det är pinsamt...Då killen hon träffat inte är 

intresserad av annat än sex blir hon ledsen och: -det är då ångesten kommer in...Varför gjorde jag det där? Det var 

inte ens värt det. Nu måste jag gå till ungdomsmottagningen igen och testa mig. De sensuella behoven skambeläggs 

och förskjuts till sex och Cassandra börjar jaga en ny kille som hon i sitt inre har en längtan efter 

samhörighet med men det slutar alltid med nya besvikelser och ytterligare skam. Det utforskande 

systemet är starkt påslaget medan självomsorgen (omsorgssystemet) slås av. Hon känner sig djupt otrygg 

och rädd men detta blockeras av det aversiva systemet och hon reagerar med antagonism och 

aggressivitet. Sexualiteten får sadomasochistiska inslag. Det handlar om att härska eller behärskas. Hon 

retar killarna till att erövra och förnedra henne men hon blir lämnad ensam med sin skam och själväckel. 

Hon skulle behöva stöd och skydd av sin mamma men i stället för omsorg får hon mammans förakt: 
- Alltså jag känner mig oftast äcklig... Ja. det är äckligt. Hon har kallat mig hora en gång, att jag horar runt, träffar folk och 

har sex med dom. Hon förstår inte vilket beroende jag har och att det är jobbigt. Det är inte kul. Men nu har jag inte, jag har 

ju flyttat därifrån... 

Syskonen vill knappt veta av henne och vill absolut inte prata eller lyssna till henne och hennes problem: 
- Mina syskon bryr sig inte om mig nånting, så att..så fort jag pratar sex så säger dom: Sånt pratar vi inte om i vårt hus. 

Skammen leder till sänkt självkänsla vilket leder till ytterligare skam och så går det runt. 

Systemen är självreglerande och hon har svårt att hitta vägar ut.  

 

 

Ångest
Skam%över%att%inte%vara%älskad%och%accepterad
Skam%över%”smutsig”%sexualitet
Rädsla%och%skräck%i%samband%med%utnyttjande
Ångest%och%oro,%även%panikångest

Försvar
Sexuell%förförelse
Sexuell%självförnedring
Dissociation
Missbruk%av%alkohol%o%droger

Adaptiva0behov0och0affekter
Närhetsbehov%D Att%känna%närhet%och%vara%lustfylld%och%glad%med%en%annan%%(sensuality)
Trygghetsbehov%%D Att%känna%sig%nöjd%och%trygg%(attachment)
Att%leka%och%att%ha%kul%med%någon%som%är%nära%(explorative)
Längtan%att%ta%hand%om%någon%annan%(caregiving)
Sorg%på%grund%av%övergivenhet%%(aversive– withdrawal)
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Bild 1. Cassandras affekttriangel/adaptiva motivationssystem 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Bill älskar att visa upp sig men fruktar närhet när det kommer till sex. Han verkar rädd att inte duga som 

man. När han skall ha sex med sin tjej tappar han ståndet. Det finns en djup spricka mellan de sensuella 

och det sexuella motivationssystemen. Han kan leka med sin sexualitet men bara på avstånd från sin 

partner. Han kan vara öm mot sin flickvän men då det kommer till sex tappar han intresset. Blir han rädd? 

Jag vet inte, men man kan ana en djup osäkerhet och rädsla för kritik att inte duga som man med alla sina 

sidor. Han beskriver en trygg barndom men det är något som inte stämmer. Hans yttre och välordnade liv 

verkar vara en fasad mot inre osäkerhet och ensamhet. Han har inte berättat för någon utom sin terapeut 

om sitt udda sexuella liv. Säkert spelar skammen en stor roll. Samtidigt triggar rädslan för att bli upptäckt 

hans exhibitionistiska beteendemönster. Hans utforskande på internet av arenor och kvinnor som kan se 

och bekräfta honom är finurligt och kreativt. Han är lekfull och lustfylld. I nära relationer blir han stum 

och undandragande när det kommer till sex. Han har även svårt att visa sig arg i nära relationer vilket 

verkar vara ett mönster från hans ursprungsfamilj. Ett visst mått av aggressivitet och självhävdelse är 

nödvändigt i sexuella relationer (Kernberg, 1997, Lichtenberg, 2008). 

 

 
 
Bild 2. Bills affekttriangel/adaptiva motivationssystem. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Lasse saknar sin flickvän och flyr från sin förvirring och melankoli genom alkohol, droger och sex. Han 

är osäker på sin mansroll. Han känner sig som en jägare, ett rovdjur som jagar kickar genom tillfälliga 

sexuella erövringar. Samtidigt vill han vara den moderna jämställde mannen. Han får dåligt samvete och 

känner skuld över hur han beter sig och skam över vem han är. Han plågas av ångest och tomhetskänslor 

efter sina ”bortaresor” och han har sökt hjälp för att tala ut och för att förstå sig själv. Han är rädd för att 

han blivit en doush-bag (skitstövel) i andras ögon.  Han tycker sex är skönt men beskriver det samtidigt 

som mekaniskt när det inte samtidigt handlar om kärlek och ett verkligt möte och en gemenskap med en 

partner han älskar. Han verkar plågad av självförakt då han beskriver både sin onani och engångsligg och 

Ångest
Skam%över%nakenhet,%skam%för%sin%sexualitet
Skam%över%att%inte%klara%av%sitt%kärleksliv
Rädsla%för%övergivenhet
Rädsla%för%att%inte%räcka%till

Försvar
Exhibitionism
Isolering%– intellektualisering
Rationalisering
Undvikande%

Adaptiva0behov0och0affekter
Bekräftelsebehov
Ilska%över%ett%för%trångt%konventionellt%liv%(explorative%and%aversive)
Behov%av%sensuella%sexuella%lekar%(sensualism%– sexuality)
Behov%av%att%ta%sexuell%plats,%den%gränsöverskridande%delen%av%sex%(sexuality and%
explorative)
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de följdverkningar det ger: Ja, att jag tvingar på mig själv på nån annan liksom, att jag kladdar ner och att det är jag 

eller nån annan som måste städa upp liksom, så det känns fett obehagligt kan jag tänka...Han brukar titta på pornografi 

men finner det problematiskt: - jag tycker det är rätt moraliskt förkastligt för det framställer en bild av man och kvinna 

som jävligt skev och jag tycker det även när jag runkar... 

Lasse saknar en helhetsupplevelse i kärleksmöten. Han längtar efter ett möte mellan två personer både på 

det fysiska, på det psykiska och det intellektuella planet. Samtidigt beskriver han en inre oro och tomhet. 

Han pendlar mellan att vara mycket utåtriktad och euforisk och att vara depressiv och tillbakadragen. På 

min fråga om hur det skulle vara att vara utan sex en längre tid så svarar han att det skulle kunna vara 

progressivt, att han skulle kunna växa genom att mer fokusera på sig själv. 

 

 
 

Bild 3. Lasses affekttriangel/adaptiva motivationssystem. 

 

5. Diskussion 
 

5.1. Resultatdiskussion 

Genomgången av berättelserna från de tre intervjuerna utmynnade i nio kategorier och tre kärnberättelser. 

Det som förenade dessa berättelser var en längtan efter närhet, sensualism, gemenskap, trygghet och 

kärlek. Men det fanns mycket som hindrade. Det kan uttryckas som starka affekter av skam, rädsla och i 

vissa fall av aggressivitet. Otrygghet i den sexuella situationen präglade också informanternas berättelser. 

I den överdrivna sexualiteten fanns ett slags automatik. Ett inre drama utspelades på den sexuella scenen.  

Denna scenografi verkade för en stund utsläcka ångesten och livet kändes lätt. Men de sexuella uttrycken 

och de sexuella pseudomötena skapade nya problem och ny ångest. 

 

Resultaten i denna undersökning bekräftar tidigare resultat i andra undersökningar (se inledningen). 

Hypersexualitet kan ses som ett försvar mot ångest. Vad denna undersökning dessutom visar i levande 

berättelser är vad denna ångest är uttryck för; skam och rädsla. Intervjupersonerna ger utförliga 

Ångest
Rädsla'för'ensamhet'och'tomhet,'dödsångest

Skam'och'mindervärdeskänslor
Skuldkänslor

Förvirring'och'inre'splittring

Försvar
Tillfälliga'sexuella'kontakter'>
erövring'
Intellektualisering
Idealisering
Bekräftelsebehov
Undandragande'genom'
alkohol'och'droger

Adaptiva0behov0och0affekter
Sorg'(adaptive,'withdrawal)
Längtan'efter'en'hel'kärleksrelation'som'utgår'från'gemenskap'och'kamratskap'(sensual
> sexual,'attachment'system)
Lek'och'glädje'(explorative'system
Längtan'att'ta'hand'om'någon'annan'(caregiving)
Utforskande'av'världen,'nyfikenhet'(explorative)
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beskrivningar av hur dessa starka plågsamma affekter uppstår. Användningen av affektteori, Malans 

affekttriangel och Lichtenbergs motivationssystem har visat sig vara användbara redskap för att förstå 

dessa inre konflikter. En integration av dessa två modeller har fungerat bra. Hypersexualitet i 

berättelserna beskriver inre problem, inte hur mycket eller vad slags sex olika personer har. Inre 

konflikter mellan behov av trygghet, närhet, kärlek och sex. Hypersexualitet kan också vara ett sätt att 

fylla en inre tomhet där behoven av närhet och trygghet inte alltid är medvetet. En förskjutning sker av 

adaptiva behov av närhet, sensualism och anknytning till sex. Det finns också starka samband mellan 

otrygga anknytningsmönster och sexuella dysfunktioner, detta gäller även för par i längre relationer (Mc 

Bull, C. 2012). Trygg anknytning behöver inte alltid i en persons liv förenas med en fast partner. Även 

tryggt anknutna ungdomar och unga vuxna har i perioder tillfälliga sexuella kontakter. Det kan finnas 

trygghet i ett tillfälligt möte. Många ungdomar på ungdomsmottagningen berättar om det. Det kan präglas 

av ömsesidighet och ett äkta möte mellan älskande. Men tillfälliga sexuella kontakter är inte det som 

intervjupersonerna i denna studie längtar efter. Deras längtan handlar snarare om trohet, trygghet och 

kärlek där de inom dessa ramar även kan få utlopp för sin sexualitet. I deras berättelser kan man skönja 

en motsättning mellan trygghet och sex. Ekvationen går inte ihop. De hade alla sökt hjälp för detta 

dilemma och man kan hoppas de kan lösa knuten. Djupet i problematiken och det lidande informanterna 

vittnar om talar för att det finns stort behov av psykoterapeutiska insatser och att det är angeläget att 

behandlingsprogram för målgruppen fortsätter att utvecklas. Personerna har visat stort mod genom att 

våga prata om sina erfarenheter och sina problem och det är en bra och nödvändig början.  

 

Lichtenberg (2008) använder begreppen attachment love, romantic love, lustful love och lust without 

love. Han menar också att det inte bara finns psykologiska hinder att få ihop olika sorters kärlek och 

sexualitet. Det finns även kulturella myter som hindrar. Myten om det lyckliga äktenskapet där man lovar 

varandra evig trohet och kärlek motsägs av frekvensen i skilsmässostatistiken och den frekventa 

otroheten i det amerikanska samhället. Myten om oskuldsfull romantik döljer också människors hemliga 

fantasier om lust utan band. Men det är inte vad människor fantiserar om eller gör som avgör hur vi skall 

bedöma sexuella uttryck, utan om sexuella uttryck sker inom ramen för ömsesidighet och respekt för 

varandra, eller om de utgör en bricka i ett spel om dominans eller underkastelse.  Lust without love är 

termen för denna brist på ömsesidighet och icke respekt. Lustful love är termen för kärleksfullt 

intersubjektivt samspel mellan människor och kroppar, med sinnen och med fantasi. Lustful love kan 

förenas med attachment love och romantic love. Lustfylld sex som är ömsesidig förutsätter god 

självkänsla och autenticitet vilket tydligt visas i studien ”Prata om det” (Lindgren, et al 2011). Det 

förutsätter att båda parter vågar uttrycka vad de önskar och att de kan säga nej till det de inte önskar. 
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Diagnosen hypersexualitet: Det är viktigt att diagnosen inte används för att ytterligare skambelägga 

sexuella aktiviteter. Den bör användas endast för personer som har ett lidande och som själv anser att de 

har problem. Det är olyckligt och farligt om diagnosen används för att definiera vad som är normal sex 

vad gäller preferenser och hur ofta människor bör ha sex. Om man definierar hypersexualitet utifrån 

sexuella preferenser kan man skambelägga människor med ”udda eller ovanlig” sexuell aktivitet, 

människor som genom större inre trygghet och större självkänsla njuter av dessa aktiviteter.  

 

5.2. Metoddiskussion. 

Denna studie har få informanter. Ett exempel från en terapi och tre djupintervjuer. För att få större 

variation mellan olika fall hade det behövts fler informanter. Det är angeläget att större kvalitativa studier 

inom ämnet hypersexualitet görs också i Sverige. 

 

Resultat från Kvantitativa och kvalitativa studier inom området (se inledning) pekar åt samma håll som 

denna studie. Hypersexualitet hänger samman med ångest, skam och oönskade sociala konsekvenser. 

Ytterligare kvantitativa studier behövs dock över prevalens och konsekvenser för unga vuxna med 

hypersexuellt beteende. De olika begreppen hypersexualitet, sexmissbruk – sexberoende och sex som 

självskadebeteende behöver redas ut angående var och hur de överlappar varandra och var och hur de 

beskriver olika fenomen? 

 

Jag har använt en fokuserad och  tolkande metod. Detta är både en styrka och en svaghet. Det är en styrka 

därför att studien är riktad mot vissa specifika fenomen och att följdfrågorna har styrts av behov att fylla 

luckor i ett redan undersökt forskningsfält. Samtidigt blir svagheten att man kan missa andra aspekter 

som kunde fångas upp i ett mer öppet och förutsättningslöst upplägg. 

 

Då jag utformade min metod utifrån IPA men med längre berättande sekvenser var det med åtanke att jag 

ville låta ungdomarnas individuella berättelser komma i en tydlig dag. Deras berättelser gav en styrka för 

den teoretiska analysen som en striktare mer kondenserad textanalys hade haft svårare att ge.  
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Bilagor: 

Bilaga 1. Diagnosförslag: Hypersexuell störning. (www.dsm5.org) 
 
 

A. Over a period of at least six months, recurrent and intense sexual fantasies, sexual urges, and 
sexual behaviors in association with four or more of the following five criteria: 
 
1.  Excessive time is consumed by sexual fantasies and urges, and by planning for and 
engaging in sexual behavior. 
2.  Repetitively engaging in these sexual fantasies, urges and behavior in respons to dysphoric 
mood states (e.g., anxiety, depression, boredom, irritability). 
3.  Repetitively engaging in sexual fantasies, urges and behavior in respons to stressful life 
events. 
4.  Repetitive but unsuccessful efforts to control or significantly reduce these sexual fantasies, 
urges or behavior. 
5.  Repetitively engaging in sexual behavior while disregarding the risk for physical or 
emotional harm to self or others. 
 
B. There is clinically significant personal distress or impairment in social, occupational or other 
important areas of functioning associated with the frequency and intensity of these sexual fantasies, 
urges and behavior. 
 
C. These sexual fantasies, urges and behavior are not due to direct physiological effects of  exogenous 
substances (e.g., drugs of abuse or medications) or to Manic Episodes. 
 
D. The person is at least 18 years of age 
  
Specify if: masturbation, pornography, sexual behavior with consenting adults, cybersex, telephone 
sex, strip clubs, other. 
 
Specify if: In Remission (During the Past Six Months, No Signs or Symptoms of the Disorder Were 
Present). In a Controlled Environment. 
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Bilaga 2. Motivational systems, enligt Lichenberg (Lichtenberg, 2011, sid. 51) 
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Bilaga 3. Affekttriangel. 

Affekttriangeln utifrån ”Malans trianglar” (Malan, D. H. 1979). 

  Försvar       Ångest  

    

   

 

 

 

 

       

          Impulser/känslor 

I det nedre hörnet finns känslor och impulser såsom sorg, ilska, längtan efter närhet, glädje och 

nyfikenhet etc. Detta hindras av känslor av rädsla eller skam som kan upplevas som ångest, 

högra hörnet. För att stå ut med denna ångest tillgrips olika psykologiska försvar och 

försvarsbeteenden, vänstra hörnet (Malan, D. H. 1979, Mc Cullough, L. 2003) 
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Bilaga 4. Intervjuguide. 

Intervjuguide 

Intervjun är tänkt som ett öppet, relativt fritt samtal där frågeområdena B - D får utvecklas 
utifrån det som känns viktigt och relevant utifrån varje individ. Tajmingen är viktig under 
intervjun liksom ett lagom hett och empatiskt intervjuklimat. Tidsåtgången kan vara mellan 50 
och 90 minuter. Det är bra att boka 90 minuter. Eventuellt kan man göra en paus i mitten. Dessa 
områden bedömer jag i dagsläget som generellt relevanta. Jag är också beredd att om det är 
lämpligt att dela upp intervjun på två träffar. Plats för intervjun kan vara på Skärholmens 
ungdomsmottagning, där personen har en behandlingskontakt eller annan lämplig plats som 
personen finner bekväm. Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt så att personerna 
inte kommer att kunna identifieras. Intervjun skall godkännas av verksamhetschef där personen 
har en vård/behandlingskontakt. 
 
Avgränsning intervjupersoner: Personer i åldern 18 – 30 som använder sex på ett 
självdestruktivt sätt och som upplever det som ett problem. De sexuella beteendena skall ha 
som drivkraft någon form av inre oro eller ångest. Personen skall ha svårt att sluta med sitt 
beteende. 
 

A. Anamnestisk del. (kort strukturerat) 
1. Boende 
2. Sysselsättning 
3. Ev partner, eller partners 
4. Familj 
5. Hälsa, psykisk - fysisk 
6. Alkohol/droger 
7. Ev intressen 
8. Sexuell läggning 
9. Eventuella vård- och  behandlingskontakter. Psykosociala, medicinska. 

 
B. Hur beskriver du dina sexuella beteenden/problem? 

1 Hur ser problemet ut? 
2 När/hur började det? 
3 Sexuella preferenser. 
4 När började det kännas som ett problem? 
5 Vad får dig att fortsätta med beteendet?  Hur ser du på drivkrafterna bakom? 
6 Hur skulle det vara att vara utan sex? 
7 Erfarenhet av övergrepp, våld? 

 
 

C. Hur är känslorna kring sexualiteten? 
• Hur känns det före en sexuell aktivitet, under och efter? 
• Hur värderar personen sin sexualitet? 
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• Tillfredställelse? 
 

D. Relationer till andra. 
• Närhet/distans till sin ev. partner/partners. Kommunikation. Vad tänker/känner 

personen om partnerns behov. Samspel. Ömsesidighet. 
• Hur önskar personen leva tillsammans med en eventuell partner? 
• Vad tror personen att andra tänker och känner kring personens sexualitet? 
• Hur nöjd/missnöjd är personen med sina nära relationer, eller brist på nära 
relationer? 

• Hur önskar personen utforma sina övriga nära relationer? 
• Hur skiljer sig vänskapsrelationer från sexuella relationer? 
• Vad har personen för tankar om kärlek? 
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Bilaga 5. Godkännande från verksamhetschefer. 
 

 
UMEÅ UNIVERSITET 
Psykoterapeututbildningen, 
Institutionen för klinisk vetenskap 
 

 
 

 
INTERVJUSTUDIE 
 
Jag heter Torgny Fält och arbetar som kurator/socionom på Skärholmens ungdomsmottagning. Jag 
går sista terminen på Umeå Universitet på en utbildning i psykoterapi. Jag skriver en C-uppsats och 
söker intervjupersoner som är mellan 18 och 30 år som tycker sig ha för mycket sex på ett sätt som 
man inte förstår och som man kan må dåligt av. Arbetsnamnet för studien är ”Sex som försvar mot 
ångest”. 
 
Ämnet och studien anses relevant då problemen kan förorsaka och sammanhänga med 
självdestruktivitet, destruktiva relationer, psykiskt lidande och hälsoproblem såsom könssjukdomar. 
Hur vanligt fenomenet/fenomenen är för unga personer är inte tillräckligt klarlagt men 
uppmärksamheten och intresset för området har under senare år ökat inom olika 
forskningsområden. Syftet med denna uppsats är att genom intervjuer få kvalitativ kunskap utifrån 
individuella berättelser från patienter/klienter. 
 
Naturligtvis kommer intervjuerna att ske konfidentiellt och uppgifter kommer inte att lämnas ut som 
kan röja intervjupersonernas identitet. Etiska regler tillämpas vilket bland annat innebär att 
intervjuerna är helt frivilliga, att rekrytering sker utan övertalning och att man kan avbryta intervjun 
när som helst. 
 
Om ni önskar mer information om studien kontakta mig  torgny.falt@stockholm.se   
telefon 076 12 24 468 så berättar jag mer. 
 
Ni kan också få information från min handledare Olof Semb, olof.semb@psychiat.umu.se telefon  
070 314 81 57. 
 
 
Som verksamhetschef godkänner jag att ungdomar/patienter erbjuds att frivilligt 
delta i denna intervjustudie. 
 
 
Datum 
 
 
 
Namn, titel, verksamhet 
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Bilaga 6. Inbjudan intervju. 
  

UMEÅ UNIVERSITET 
Psykoterapeututbildningen, 
Institutionen för klinisk vetenskap 
  

 
 

För mycket sex?  INTERVJU 
 
 
Hej 
 
Jag heter Torgny Fält och arbetar som kurator/socionom på Skärholmens 
ungdomsmottagning. Jag går sista terminen på Umeå Universitet på en utbildning i 
psykoterapi. Jag skriver en C-uppsats och söker intervjupersoner som är mellan 18 
och 30 år som tycker sig ha för mycket sex på ett sätt som man inte förstår och som 
man kan må dåligt av. 
 
Om du känner att du har dessa problem eller liknande och vill dela med dig så skulle 
det vara ett mycket värdefullt bidrag till att skapa förståelse och kunskap. 
 
Naturligtvis kommer intervjun att ske konfidentiellt och uppgifter kommer inte att 
lämnas ut som kan röja intervjupersonernas identitet. Etiska regler tillämpas vilket 
bland annat innebär att du kan avbryta intervjun när som helst. Intervjun kommer att 
ta mellan 50 minuter och 1,5 timme. Platsen kan vara Skärholmens 
Ungdomsmottagning eller annan plats som vi kommer överens om. Du kommer att få 
biocheckar för två personer som tack för hjälpen. 
 
Personalen på din mottagning har fått information och har godkänt denna inbjudan.   
 
Om du vill tacka ja till en intervju, kontakta mig torgny.falt@stockholm.se   
telefon 076 12 24 468 så berättar jag mer. 
 
Du kan också få information från min handledare Olof Semb, 
olof.semb@psychiat.umu.se telefon  070 314 81 57. 
 
Vänliga hälsningar 
 
Torgny Fält 
Kurator 
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Tillkännagivanden 
 
Att skriva uppsats är på många sätt ett slitsamt och ensamt arbete. Men från det jag 
började fundera över ämnet för runt två år sedan och till nu då de sista 
korrigeringarna och omkastningarna sker har jag aldrig känt mig ensam i detta arbete. 
Mina arbetskamrater och kolleger har stöttat mig och lyssnat på alla tankar och 
teoretiska tankekrumbukter. Min familj och mina vänner har hejat på mig och trott att 
det nog blir färdigt till slut och att livet blir normalt igen. Min kvinna Maria och min 
dotter Mathilda har läst och haft konstruktiva synpunkter på läsbarhet och val av 
formuleringar.  
 
Ett stort tack vill jag rikta till mina handledare. Irene uppmuntrade mig och gav mig 
många tips och genom handledning i affektfokuserad terapi med patienter med 
sexuella problem kände jag mig på tryggare mark. Olof var hela tiden entusiastisk 
och gillade idén att integrera djupintervjuer med en tolkande metod. Din hjälp har 
varit helt oumbärlig och vi hade kul när vi jobbade alla timmar ihop. Det var ett 
gemensamt jobb vi gjorde. 
 
Jag vill också tacka er kuratorer på olika mottagningar som smidigt och med vänlig 
hand förmedlade kontakt med intervjupersonerna. 
 
Det största tacket vill jag rikta till er unga vuxna som med stor uppriktighet och djupt 
allvar berättade om era liv och era innersta tankar om sex och kärlek. Det var modigt 
och bra och gjorde denna uppsats möjlig. Ha det bra och ta hand om er! 
 

 


