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Sammanfattning  
Denna studie handlar om att försöka förklara de subjektiva upplevelserna av ett sex-och 

kärleksberoende och vad detta beroende innebär. Vi har använt oss av grundad teori som 

metodologiskt angreppssätt på grund av vår bristande förförståelse om fältet. Vi har intervjuat 12 

individer indelade i tre olika faser för att finna svar på vår frågeställning och vårt syfte. Vår 

frågeställning har vuxit fram under arbetets gång. Vi har genererat en teori kring beroende och de 

känslor som existerat hos respondenterna, likt ett kretslopp, vilket också resulterat i vår 

kärnkategori. Kretsloppet förklarar ett sex- och kärleksberoende och varför det uppstår. Vi har 

lyft de återkommande kategorierna i relation till vår kärnkategori som varit genomgående i våra 

intervjuer – denna förklaras i resultatdelen. Vi har använt oss av en referensram och teorier från 

Goffman och Mead för att lyfta vårt resultat och ge det mer stabilitet. I diskussionsdelen berör vi 

resultatet, teorierna och den tidigare forskningen till vårt resultat. Vår studie kan fylla en del 

kunskapsluckor då vi funnit bristande tidigare forskning av kvalitativ art som belyser individens 

upplevelser och ger en förklaring till beroendet.   

 

Nyckelord: känslor, identitetsskapande, konsekvenser, sociala relationer, stigma, den 

generaliserade andre 
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Förord 

Ett stort tack  

Vi vill från djupen av våra hjärtan tacka alla medverkande respondenter. Det vi har fått uppleva 

är fragment från era liv och den berättelse ni bär med er. Vi är enormt tacksamma att ni valt att 

ställa upp - denna studie bygger på er. Vi har under arbetets gång varit väl medvetna om att detta 

är ett svårt ämne att prata om, men ni har trots detta visat stort mod i att kunna prata om en 

livslång kamp av smärta.  

Stort tack, utan er hade detta inte varit möjligt!  

Hannah Karling Hulthén & Camilla Westberg  
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Inledning 

Sex som fenomen är något som människor alltid haft eller har en åsikt om. Det kan bemötas 

antingen på ett moraliserande eller ett skämtsamt sätt. Sex konsumeras och säljs, sex är en 

miljonindustri såväl inom reklam som porr.  Ibland upplevs vår kultur vara ambivalent i 

förhållningsättet till sex där normer kan skilja sig åt. Sex kan å ena sidan uppmuntras men också 

betraktas som någonting förkastligt.  

Sexuella handlingar som ses som överdrivna och konsekvenserna av dessa handlingar har 

beskrivits sedan antiken. Hur människan har sett på denna handling har grundat sig i vilken 

religiös eller politisk kontext som människan levt i. Dessa överdrivna sexuella handlingar har ofta 

betraktats som en synd emot Gud eller som en sjukdom som inte gått att bota (Garcia & Thibaut, 

2010).  

Vi har under arbetets gång insett att det existerar väldigt lite kvalitativ forskning på området 

avseende sex- och kärleksberoende; hur det saknas en enhetlig definition om vad det innebär att 

vara sexberoende eller agera ur ett hypersexuellt beteende. Trots detta heta och omdebatterade 

ämne så visar den vetenskapliga världen inget egentligt intresse för att ange en definition på vad 

ett sexmissbruk innebär (egentligen!). Forskningen som existerar försöker att förklara beteendet 

och agerandet, men eftersom det inte finns någon enhetlig definition, är det enligt Garcia och 

Thibaut (2010) det som försvårar forskningen kring fenomenet. Osäkerhet skapas kring hur dessa 

överdrivna sexuella handlingar skall beskrivas? Existerar problemet i att vara utåtagerande vid 

sex, eller finns det något djupare problem, något som vi inte kan se med blotta ögat? Går det att 

jämföra dessa sexuella handlingar med ett alkohol- eller narkotikamissbruk? Baker (2011) skriver 

i sin studie att det inte handlar om själva sexet eller att finna njutning, utan problemet döljs och 

dövas utav de sexuella handlingar som personer utövar. 

När vi fick idéer om vad vårt examensarbete skulle handla om så kom vi ganska omgående in på 

relationer och individers subjektiva upplevelser. Vår b-uppsats handlade om hur män 

subjektpositionerar sig och skapar en identitet genom nätdejtingannonser, vilket vi tyckte var 

väldigt intressant. Vi bestämde att vi ville fortsätta på det spåret. Vi hade svårt att välja ämne att 

rikta in oss på, och diskussionerna vandrade mellan flera olika ämnen. Vi intresserade oss dock 

för ämnet sex/kärlek och hur vi kunde belysa det från olika intressanta aspekter. 

Ambitionerna var höga vilket ledde fram till att vi först ville intervjua sexköpande män, 

ungdomars syn på sexköp och Sveriges sexköpslag eller personer som höll på med 

eskortverksamhet. Efter mycket funderingar fram och tillbaka insåg vi hur svårt det skulle bli för 

oss att få tag i respondenter som var villiga att prata och diskutera något av dessa ämnen med oss. 

Efter flera diskussioner om andra ämnen som antingen inte var etiska att undersöka eller ännu 

svårare att hitta respondenter till, började tankarna gå till missbruk och beroenden. Vi hade läst 

om att det existerade något som kallades ”sexmissbruk” men visste inte riktigt vad det innebar. 

De flesta som hör ordet missbruk eller beroende kopplar dessa begrepp till alkohol- eller 

narkotikamissbruk. Att tänka på beroende och missbruk kopplat till sex/kärlek eller andra 

beteenden är inget som kanske faller oss naturligt.  

Under 2000-talet har sex- och kärleksberoende gått från att vara obefintligt, till något som nu 

mera lyfts fram och diskuteras. Det har vuxit fram privata kliniker som har behandlingar speciellt 

för sex- och kärleksberoende, det finns anonyma gruppmöten som har använt sig av 12-

stegsprogrmammet från anonyma alkoholister och införlivat detta på sina egna möten. 
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När allt detta stod klart för oss så väcktes intresset ännu mer. Vi ville få en bild av vad detta 

fenomen innebar. Hur bemöter samhället det? När blir sex något dåligt? I och med studiens 

framskridande har vi fått lära oss en hel del, att ordet missbruk inte används till exempel då detta 

ses som negativt laddat. Vi gick förutsättningslösa in på forskningsområdet, med väldigt lite 

förförståelse om missbruk och beroende, men varje intervjutillfälle har breddat vår förståelse och 

fältet om fenomenet.  

För att vi som författare skall guida er som läsare genom denna uppsats har vi valt att använda 

oss av nationalencyklopedins definition av missbruk. Enligt NE är definieras missbruk: 

”okontrollerad eller överdriven användning av något” (NE, 2015). När vi studerat riksdagens 

lagstiftning (Sveriges riksdag, 2015) och socialtjänstlagen efter en förklaring av vad ett missbruk 

innebär, så innefattar de flesta lagarna och befattningarna alkohol- eller narkotikamissbruk. 

Lagstiftningen framhåller dock att missbruk kan ta sig olika uttryck och former. Socialtjänstlagen 

ger socialnämnden ett särskilt ansvar för att vårda, behandla och motverka missbruk av kemiska 

substanser såsom alkohol och tabletter. Detta hindrar dock inte socialnämnden att ge bistånd eller 

hjälp till andra typer av missbruk men processen skiljer sig åt. Det blir en fråga om personen med 

ett annat missbruk kan tillgodose sina behov själva, eller att få dem tillgodosedda på ett annat 

sätt. Bistånd kan ges om personer inte har den egna möjligheten.  

“Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han 

eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. Nämnden skall i samförstånd med den enskilde 

planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen fullföljs” (Socialtjänstlagen, 5 kapitlet, 9) 

Enligt Statens folkhälsoinstitut (2009) så innebär ett missbruk att bruket påverkar personen, de 

sociala relationerna och omgivningen negativt. Missbruket kan även leda till att personen lider av 

en ökad risk för fysisk skada.  

I Sverige påverkas lagstiftningen av vad som anses vara ett beroende eller missbruk basat på 

manualen eller lexikon Diagnostic and Statistial Manual Of Mental Disorder. Detta lexikon med 

förkortning DSM diagnostik och statistik om psykiska störningar publicerad av American 

Psychiatric Association. Manualen har givits ut fem gånger och påverkar den vetenskapliga 

synen, forskning som sker på fältet, sjukhus och vården samt andra institutioner, detta påverkar 

alltså den svenska lagstiftningen. Den första upplagan gavs ut i USA 1952 och skiljer sig en hel 

del mot den femte upplagan som gavs ut 2013. Anledningen till att DSM handboken är så otroligt 

viktig är för att den påverkar och definierar västvärldens syn på psykiska störningar och 

behandlingar. I de tre första upplagorna har Sexberoende funnits med som en godkänd diagnos, 

även om begreppet skiljt sig åt mellan de tre olika upplagorna. I DSM-IV togs denna diagnos bort 

och när DSM-V skulle ges ut var sexberoende uppe som diskussion igen, men skrevs av olika 

anledningar ändå inte in. Detta försvårar synen på diagnosen och många hävdar att beroendet inte 

existerar, samtidigt som det är svårt för forskare att få medel för att göra studier på fenomenet 

och beroendet hamnar i skymundan (DSM-5. 2014) 

Varför vi valt att använda oss av begreppet sex- och kärleksberonde bottnar sig i intervjuerna 

med de terapeuterna vi mött. Vi blev varse om att den korrekta definitionen är sex- och 

kärleksberonde, eftersom att problematiker inte går att dela upp i två olika kategorier. Sex och 

kärlek går enligt vår studie hand i hand eftersom individer med denna problematik tenderar till 

både sex- och kärleksberonde, med mer tyngd på det ena eller andra.    
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Konkret vill vi också förtydliga vad vi till exempel menar med sexberonde. Ett sexberonde kan 

yttra sig i en rad olika situationer och händelser och inkluderar inte bara en fysisk sexakt mellan 

två individer, utan sexberonde kan yttra sig i former av: pornografi, anonymsex, flört, sexuell 

erövring, chatt och självsex. Anonymsex syftar till att individer har sexuella aktiviteter med andra 

människor de inte känner, alltså inte vet namnet på, ålder eller liknande. Sexuell erövring innebär 

att en individ ”erövrar” en annan person genom komplimanger och flört tills den sexuella akten 

äger rum, syftet är att ”fånga bytet” och där fokus inte ligger på själva sexakten. Kärleksberoende 

kan involvera: sökande av närhet, symbios, svårighet att vara ensam, olycklig kärlek och ständig 

jakt efter nya partners.  

Vi som författare är självklart medvetna om att det finns ett grundläggande behov av att få kärlek 

och sex, där det heller inte uppstår problem. Vi menar på att problemet med sex- och 

kärleksberonde är när tillexempel när vardagen påverkas, då jobbet inte går att hantera, när all 

vaken tid ägnas åt att finna sexuella aktiviteter, när sociala relationer som familj blir lidande och 

när individer går emot sina grundläggande värderingar.  

Syfte och frågeställning 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att fördjupa förståelsen för de emotioner som ger upphov till ett 

sex och kärleksberonde.  

Frågeställning: Vad är ett sex- och kärleksberonde och vilka återkommande teman står i relation 

till individens eget känsloliv och sociala relationer?  

Disposition  
Vår uppsats innehåller fem kapitel. Det inledande kapitlet består av en inledning, syftet och 

frågeställning, disposition samt en begreppsförklaring. I det andra kapitlet ingår vår tidigare 

forskning och de olika tema som varit återkommande i forskningen. Det tredje kapitlet avser 

metoden, grundtankar, etiska överväganden och hur metoden används samt vårt tillvägagångsätt i 

urval, datainsamling och analys. I det fjärde kapitlet presenteras vårt resultat i två olika delar. 

Först de funna kärnkategorierna och sedan kopplingen mellan vår kärnkategori och andra 

närliggande kategorier. Kapitel fem består av diskussionen och en avslutande analys av resultatet, 

för att sedan koppla ihop vårt resultat med den tidigare forskningen och med de redan existerande 

begreppen från den teoretiska referensramen vi använt oss av. I slutet av detta kapitel diskuteras 

våra egna personliga reflektioner, kritik mot oss själva och metodologiska dilemman samt förslag 

på framtida forskning.  

Tidigare forskning 
Vi har tagit del av tio stycken artiklar genom sökmotorn Discovery. De sökord som vi använde 

oss av var bland annat: addiction, love, sex, tabu, internet sex, desire, hypersexuality och 

disorder. Genom att vi läst och analyserat den tidigare forskningen har vi även lyckats lokalisera 

fem olika teman som är relevanta för vår frågeställning. Dessa teman är: missbruket/beroendet 

som inte tas på allvar, konsekvenser av sex- och kärleksberoende, sex som något farligt, internets 

trygga plats och sex och kärlek som passion. I nedanstående avsnitt kommer vi presentera varje 

tema och ge en sammanfattning av den tidigare forskningen och hur vår studie kan bidra.  

Missbruket/beroendet som inte tas på allvar 
I den tidigare forskningen som vi studerat lokaliseras olika tema, där vårt första tema berör 
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missbruket och brist på respekt och allvar kring detta. I en artikel ur den tidigare forskningen 

(Reay, Attwood & Gooder, 2012) får läsaren följa olika aspekter av hur massmedia och den 

akademiska världens influenser påverkar hur människor i dagens samhälle ser på sexberoende. 

Författarna introducerar artikeln genom att hänvisa till tre olika citat som alla har en koppling till 

populärkulturen och synen på sexberoende i massmedias ögon. Ett av detta citat som vi ansåg 

mest intressant bottnar i inställningen och normen kring sexberoende och hur det kan uppfattas 

oberoende samhällsperspektiv. 

”Tiger Woods claims to be addicted to sex. Bullshit! These are hot women he was having sex with. 

If he was having sex with a dead chicken, I’d say, wow, that guy is addicted to sex (Rogell, 2011)” 

(Reay, Attwood & Gooder, 2012:2) 

Varför vi valde att ta med detta citat ur en av artiklarna är för att den gestaltar bilden av såväl 

massmedias som utomståendes syn på sexmissbruk. Studien kommer fram till att det finns en 

inställning av att missbruket inte existerar, att män som har sex med vackra och attraktiva 

kvinnor inte är missbrukare eller beroende. Förståelsen och allvaret kring beroendet blir istället 

någonting humoristiskt. I artikeln skriver författarna om marknadsföring av böcker och filmer 

som skildrar just sex- och kärleksberoende, där utgångspunkten blivit avdramatiserad. Böckerna 

och filmerna gestaltar och berättar om livsöden som för dessa människor är högst allvarligt och 

seriöst, men framställs på ett oseriöst sätt som att till exempel på premiärer dela ut sexhjälpmedel 

till publiken.  

I artikelns slutsats kommer också fram till kopplingar i språket och språkanvändningen kring 

fenomenet. De menar att vi vet att homosexualitet existerat under en väldigt lång tid, men att 

ordet ”homosexuell” etablerades på 1900-talet, vilket gav detta en innebörd. Till skillnad från 

detta har författarna kunnat gå igenom akademiska texter och funnit en stor variation av 

definitioner av fenomenet sexberoende, såsom hypersexualitet, dysfunktionellt sexuellt beteende 

eller sexuell impulsivitet. Samtidigt existerar det inga kriterier för att detta skulle kunna bli 

diagnostiserat. Sex- och kärleksberoende anses fortfarande som ett oseriöst missbruk där det 

saknas verktyg för att prata om det, eftersom kunskapen är bristande.  

I en annan studie som vi använt oss av, undersöker Farré et al. (2014) likheter och skillnader 

mellan sex- och spelmissbruk, eftersom spelmissbruk är ett erkänt och går att diagnostisera som 

ett beteendemissbruk. Även i denna studie så påbörjas en diskussion huruvida sexmissbruk kan 

diagnostiseras eller inte. I USA ges det ut riktlinjer som psykologer och andra institutioner skall 

arbeta efter, denna manual heter DSM. På grund av den bristande empiriska forskningen och de 

oberoende slutsatserna bestämdes efter diskussioner att diagnosen sexmissbruk var ogiltig. I 

DSM femte utgåva fanns diskussioner om att införa diagnosen för sexmissbruk igen, men detta 

blev nedröstat. Studien kommer fram till att det saknas skillnader mellan spel- och sexmissbruk, 

alltså det finns stora likheter mellan dessa. De få skillnader som studien visade handlade mer om 

den socioekonomiska statusen i förhållandet spel-sexmissbruk. Studien stödjer argumentationen 

för att sexmissbruk bör ses i ett annat ljus och kunna diagnostiseras, som till exempel 

spelmissbruk eller kleptomani.  

Konsekvenser av sex och kärleksberoende  
I Schneider (2000) studie belyses konsekvenserna av ett sex- och kärleksmissbruk inom familjen. 

Många av respondenterna i studien belyste hur uppdagandet startade på internet och hur detta 

påverkade respondenterna som mest. Detta låg till grund för att missbrukarna eller männen i 

studien (eftersom alla beroende eller missbrukare i denna studie var män) inneslöts i en värld av 
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oändligt mycket sex på internet. Kvinnorna och de få männen (gay-par) som var respondenter i 

studien menar på att de kunde blunda för att männen ljög och försvann iväg från hemmet i flera 

timmar. Dock blev det svårare att hantera männens beroende när de fysiskt befann sin innanför 

husets väggar, men i tankarna någon helt annanstans. Respondenterna berättar via mejl till 

forskaren att de kunde hitta sina män onanerande, totalt inneslutna i sig själva och extremt 

frånvarande. Respondenterna kunde även hitta tiotusentalets pornografiska bilder på männens 

datorer och ibland även bilder på minderåriga. Konsekvenserna av männens eskalerande 

cybersexberoende (sex på internet) bidrog till att respondenterna förlorade sin tro på sig själv, 

började känna sig värdelösa och osynliga. Konsekvenserna var känslor att de själva varit 

delaktiga till männens destruktiva beteenden de gick så pass långt att de själva ville isolera sig 

och kände sig värdelösa. Respondenterna började att skylla på sig själva och tog på sig männens 

flykt från verkligheten och menade på att allt var deras fel. Känslor av skam och skuld väcktes 

hos respondenterna eftersom de visste att de inte kunde tävla med den virtuella världen och alla 

fantasier som fanns inom männen. För vissa familjer där även barn levde, drabbades dessa extra 

hårt eftersom de saknade uppmärksamhet från sina fäder. Barn fick därför lida på grund av sin 

pappas konstanta uppkoppling och frånvaro. Konsekvenserna blev därför att barnen och modern 

kände sig bortglömda och utanför. En intressant aspekt som kom till att bli en förödande 

konsekvens var att respondenterna menar på att den mentala ”affären” (pornografi, kvinnor på 

internet, sex-chattar) blev lika förkrossande som om det hade existerat en fysisk ”affär”, där 

mannen konstant försvunnit och varit fysisk frånvarande. Studien kommer fram till att 

konsekvenserna av ett cybersexberoende kan bli förödande för resten av familjemedlemmarna 

och att konsekvensen är lika stor vid en fysisk otrohet, som otrohet genom sex på nätet.  

Sex som något farligt 
I Nair, Pawar, Kalra och Shah (2013) studie definieras sex som något dåligt när personer som har 

ett beteende som de själva inte kan kontrollera, när deras beteenden väcker känslor av obehag. 

Sexet eller beteendet ses som en utväg för att döva något annat, där personer med ett 

hypersexuellt beteende ständigt går runt med tankar, fantasier eller abstinensbesvär som inte går 

att få bort. De kom fram till att personer med ångest eller depressioner har större benägenhet till 

ett hypersexuellt beteende, vilket väcker skam hos redan deprimerade personer och ekorrhjulet är 

igång.  I en annan studie av Spenhoff, Kruger, Hartmann och Kobs (2013) kopplades ett sexuellt 

beteende till känslor av uppgivenhet och plågor. Männens handlingar bidrog till att ständigt gå 

runt med en känsla av skam. Även om en del var benägna att försöka ta tag i sitt problem, så var 

känslan av skam än större när deras partner eller annan i omgivningen hade drabbats av männens 

beteenden. Ytterligare en studie, där fokus varit på sexberoende kvinnor och deras handlingar, 

kunde kopplingar dras mellan kvinnorna och konsekvenserna av deras beteenden återigen till 

känslor av skuld och skam. Dessa känslor var en bidragande faktor till ett hypersexuellt beteende. 

Kvinnorna använde sig av sex för att bli av med obehagskänslorna men som samtidigt förstärktes 

efter handlingen. De kunde även se att genom den virtuella plattformen, där det inte krävdes 

ytterligare personer, att känslor av skam existerade. Även om handlingen skedde bakom stängda 

dörrar såsom porrsurfande, så fanns det en känsla av att det de gjorde inte riktigt var okej. Även 

konsekvenserna av beteendet, så som sökandet av att ständigt ha något mer, kunde leda till att 

kvinnorna sökte sig till prostitution, oönskade graviditeter eller andra konsekvenser så som 

missade arbetstillfällen och dylikt (Dhuffar & Griffiths, 2014).  

Internets trygga plats 
I en forskning av Griffiths (2012) belyses cybersex på så sätt att det är en trygg plats, där 
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anonymitet enkelt skapas genom pseudonymer eller påhittade namn. Individen behöver aldrig 

berätta något om sig själv eller visa sitt ansikte. Studien kom fram till att det är just anonymiteten, 

den enorma tillgången, den minimala kostnaden och bekvämligheten av sex på nätet som visar på 

flest orsaker till varför individer fastnar i ett cybersexberoende. Studien menar på att det blir 

”sjukligt” när beroendet inte längre går att hejda vilken leder till att cybersexet styr personens liv 

och orsakar konsekvenser för familj, arbete och fritid. Det som även är intressant är att studien 

visar på möjligheter av att hamna i ett sexberoende ”utanför internet” istället hamnar i ett 

sexberoende på internet. Kontentan är att gränsen mellan cybersex och sexberonde utanför 

internet hänger ihop, men att det saknas forskning på detta område. 

 

Schwarts och Southern (2000) menar enligt sin studie, att cybersex är en värld av illusioner och 

därför väldigt enkelt att fastna i, de beskriver detta som nutidens ”sällskapsrum” där det 

interpersonella mötet byts ut mot ett virtuellt sådant. Det tvångsmässiga beteendet kan få näring 

och växa genom den ”perfekta” kroppen i till exempel sex på internet, där individen som 

missbrukar detta inte kan bli avvisad eller nekad. Detta rollspel spelar på människans känslor och 

utvecklar detta beroende eftersom det aldrig kommer hända i verkliga livet. Makt är också en stor 

faktor menar studien eftersom det finns att tillgå förnedrande sexvideos eller bilder. Studien 

kommer också fram till att cybersexberoende är ett högst allvarligt beroende och bör därför 

behandlas precis som annan typ av beroende.  

I en annan studie skriven av Ozack och Ross (2000) har de undersökt komplexiteten som ligger 

till grund för behandlingen av tvångsmässigt internetsex vid öppen- och slutenvård. Studien 

försöker alltså bringa klarhet i hur ett sexberoende på internet kan se ut, och om det borde 

behandlas som andra typer av beroenden. Det som bedöms som ett sexberoende i denna studie är 

tecken på bristande kontroll. Negativa konsekvenser uppstår vilket indikerar på ett beroende, 

något som i studien har likheter med sexberoende på internet. Studien kommer fram till att 

sexmissbruk på nätet skall bedömas som vilket annat beroende som helst – till exempel ett 

kemisktberoende, alltså alkohol eller narkotika, eller beteendemässigt beroende, till exempel 

spelmissbruk. Studien kommer fram till att cybersexmissbruk är ett extremt kraftfullt beroende 

och måste därför behandlas utifrån de grunderna. 

Sex och kärlek som passion och känslor 
Vårt sista tema som vi kommer att beröra är känslor kring sex och kärlek. I forskningen av 

Reynaud et al. (2010) knyter de också an till det vi har tagit upp i tidigare teman, att (sex- och) 

kärleksberoende inte är en diagnos. Men å enda sidan kommer de fram till att fenomenet har 

likheter med droger och deras substans. Forskarna menar på att det euforiska och det ohämmade 

begäret av kärlek är i likhet med drogernas berusningseffekt: pendlande humör, depression och 

sömnproblem när individen lever utan kärlek. Detta i likhet med en drogberoende människa som 

lever utan sin drog. Kärlek och passion är något som vi människor i stor utsträckning blir 

informerade med, genom bland annat filmer och böcker. Känslor och passion ser olika ut men 

kan ändå förenas i att människor känner likadant, oavsett ursprung. Eftersom att detta fenomen, 

kärleksberonde inte tas upp i media eller forskning, finns väldigt lite information. Passion och 

kärlek blir i kontentan ett oklassificerat beroende, där detta inte klassas som beroende eller 

bristande impulskontroll.  

För att koppla denna studie vidare till kärlek, passion och sex, finns det anledning att involvera 

frågan om när sex- och kärleksberonde till exempel utlöser en otrohet. I en studie av Mitchell 

(2000) där syftet var att undersöka otrohet och tvångsmässig kärlek, kom studien fram till att de 
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relationerna präglas av en kroniskt, repeterande besatthet av att vilja ha någonting som man inte 

kan få. Det är den psykologiska utvecklingen hos en sådan individ som kan kantas av traumatiska 

störningar. Detta resulterar i en envis kamp efter otillfredsställda kärleksrelationer också sett som 

ett sexuellt missbruk eller tvångsmässigt beteende. Författaren har kommit fram till att detta kan 

vara en följd av brister i anknytning, vilket lett individen till att hålla fast vid något som inte 

existerar, för att lindra det lidande som individen känner. Studien menar också på att detta kan 

visa sig i depressiva och beroendeframkallande egenskaper, eftersom individen ständigt strävar 

efter att upprätthålla sitt trauma.  

 

Sammanfattning av den tidigare forskningen 
Återkommande i alla dessa olika teman är att sex- och kärleksberoende, oavsett definition, är ett 

allvarligt beteende som både påverkar individen i sig, familjen och även samhället i stort. 

Lättillgängligheten och anonymiteten på internet kan vara en utlösande faktor och verkar 

bedövande för den inre känslan hos en person med detta beroende. Det framkommer också att 

kärleksberonde kan vara lika allvarligt som ett kemiskt beroende och på så sätt ge liknande 

abstinensbesvär. Den forskning som är mest framstående om sex- och kärleksberoende handlar 

oftast om vilken definition som ska användas och om den kan likställas med andra typer av 

missbruk eller beroenden. Vi har fått ta del av de konsekvenser beteendet kan få när det går för 

långt, hur personers självkänsla och psykiska välmående kan bli lidande. 

 

Efter att vi arbetat igenom detta avsnitt, återstår dock fortfarande frågan; vad innebär det 

egentligen att vara sex- eller kärleksberoende? Varför är samhället och vetenskapen så emot att 

ge det som en diagnos? 

Vad vi kan bidra med till forskningen genom vår studie, är att belysa och förklara upplevelser i 

form av emotioner som leder till att personer utvecklar ett sex-eller kärleksberoende. Vi vill 

genom vår studie ge individernas egen bild av vad som varit bidragande till beroendet. När 

märkte personen att beteendet gick för långt? Vilka är konsekvenserna för individen själv? Vi kan 

genom våra kvalitativa intervjuer få en förklaring av fenomenet, där respondenterna själva avgör 

vad som är viktigt att lyfta - deras inre upplevelser och deras emotioner; där vår egen bild eller 

andras definitioner inte spelar någon större roll.   

 

 

 

Metod   
I vår studie har vi valt att tillämpa en grundad teori som metod. Vi kommer i vårt metodavsnitt att 

presentera en motivering för metodval, grundtankar, urval, datainsamling och hur analysen har 

gått till. Vi kommer även att redogöra för en reflektion kring de etiska ställningstaganden som vi 

ställts inför under studiens gång.      

 

Motivering av metodval  
Vi valde att utgå från en grundad teori av flera skäl. Bland annat ansåg vi den vara en given 

metod eftersom vårt fenomen sex- och kärleksberoende var för oss relativt okänt. Vi hade alltså 

för avsikt att studera och undersöka något där vår personliga förförståelse var begränsad vilket 

underlättar när vi som forskare ska gå in på ett fält och förklara ett fenomen utan att blanda in vår 

egen kunskap. 
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Vårt mål och syfte med studien har därför varit att på ett så förutsättningslöst sätt som möjligt 

kunna studera vårt valda fenomen. Detta neutrala angreppssätt var möjligt tillsammans med en 

grundad teori. Resultatet av att vi befunnit oss i en mer förutsättningslös relation till våra 

respondenter, har bringat möjligheten att komma nära själva uppfattningen kring sex- och 

kärleksberoende. För att kunna bringa klarhet och komma nära uppfattningar kring sex- och 

kärleksberoende ville vi därför förklara vad beroendet innebär vilket kan göras bäst genom 

grundad teori. Metodens kodning, begreppsliggörande och kategorisering hjälpte oss att skapa en 

förståelse och förklaring.  

Vi valde att följa Barney Glasers inriktning och tolkning av grundad teori, till skillnad från hans 

dåvarande vän och kollega Anselm Strauss tolkning. Valet motiverar vi genom vårt öppna 

förhållningssätt och förutsättningslösa sökande efter förklarningar av fenomenet. Vi valde ett 

område som vi ansåg vara intressant och frågeställningen har fått tid att växa fram under studiens 

gång.   

Grundtankar 
”Grounded theory was discovered, not invented” (Glaser, 1998:21). Med detta citat menar Glaser 

att metoden var upptäckt och hittad under arbetet ”Awareness of dying” där Glaser och Strauss 

studerade dödsförloppet på ett sjukhus år 1967. Metoden fick växa fram och var därför inte 

uppfunnen (Glaser, 1998:21–22). Efter sin studie skrev paret en bok tillsammans som visade på 

hur de gått till väga med grundad teori. Boken lyfte metoden in i rampljuset och ledde till ett 

intåg i den kvalitativa forskningsvärlden. Dock hävdar Glaser att han skrev stora delar av denna 

bok själv utan hjälp av sin kollega. De två forskarna kom från olika skolor. Deras olika syn på 

forskningen och grundad teori bidrog senare till att en uppdelning av metoden skedde vilket 

resulterade i två olika aspekter. Glaser var upplärd enligt sociologin på Columbia Universitet i 

New York medan Strauss examinerades vid University of Chicago. Glaser och Strauss blev till 

slut oense om hur grundad teori skulle genomföras i praktiken. Glaser menade att Strauss aspekt 

av grundad teori skiljer sig väsentligt från det som Glaser ansåg vara grundad teori - de hade helt 

enkelt olika uppfattningar. Skillnaderna yttrar sig i Glasers tankar om de enkla regler om konstant 

jämförande och teorigenerering, medan Strauss beskrivit regler där forskaren (till skillnad från 

Glaser) skall behandla data på ett förutbestämt sätt. Det sättet Strauss behandlar data på skulle 

enligt Glaser försvåra och omöjliggöra teorins uppkomst (Hartman, 2011: 28-34).  

Huvudaspekten i grundad teori innebär att generera ny teori från data som samlats in. Med detta 

menar vi att de flesta hypoteser och begrepp som växer fram, inte enbart kommer från data, utan 

är systematiskt genomarbetad under forskningsprocessens gång (Glaser & Strauss, 1967:6).  

En av styrkorna i grundad teori enligt Glaser är att ”all is data”, vilket innebär att allt kan ses som 

data, från den kortaste kommentaren till den längsta intervjun, skrivna ord i böcker eller 

tidningar. Allt som tycks komma i forskarens väg, under det stundande sökande är av relevans. 

Detta gör att forskaren kan tillhandahålla en bred bild av studieobjektet. Den konstanta 

jämförelsen mellan det som uppdagats i materialet gör det möjligt för forskaren att se centrala 

begrepp och beteenden som är återkommande och är av relevans (Glaser, 1998:8).  

Det förutsättningslösa studerandet är en av grundpelarna. Forskaren vet från början väldigt lite 

om sitt område, men avslutar studien med en hög kännedom av fältet. På grund av att forskaren 

ödmjukt och noggrant genomfört jämförelser uppkommer nya kategorier som hela tiden ökar 

forskarens förståelse. 
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Grundad teori är också en styrd metod vilket gör teorin möjlig i sitt utövande och hantering. Detta 

tack vare de riktlinjer och regler som existerar vid varje steg och fas vid forskningsprocessen. När 

Glaser skrev ”Doing grounded theory, issues and discussions” (1998), var grundad teori den enda 

metod som Glaser kände till som guidar forskaren från första ögonblicket då denne inträder in på 

fältet, tills den sista punkten är satt. Detta blir till fördel för oss som nya forskarstudenter då vi 

aldrig behöver lägga tid och energi på funderingar kring nästa steg i studien. Den successiva och 

metodiska processen är såväl en grundtanke som en styrka i metodens grundantaganden (Glaser, 

1998: 13).         

I nedanstående avsnitt kommer vi guida dig som läsare genom Glasers olika faser gällande urval, 

datainsamling och analys ser ut.  

Cirkulära processer  
I Glasers version av grundad teori nämner han tre stycken faser: öppna fasen, selektiva fasen och 

teoretiska fasen. Under detta avsnitt kommer vi kortfattat beröra hur en grundad teori går till i 

teorin eftersom att du som läsare skall få en förståelse av hur processen ser ut och hur komplex 

denna metod är. Vi kommer sedan längre fram i uppsatsen under avsnittet urval att beskriva hur 

vi själva har gått till väga, där ni som läsare får följa vårt urval, datainsamling och analys genom 

de tre faserna.  

I den öppna fasen startar analysen genom ett kodande av det som framkommit från intervjuer, 

böcker och observationer. Detta till så många begrepp och genererande kategorier som möjligt. 

Det Glaser menar med kategori är en samling begrepp som skapar kategorierna i fråga. Genom 

den kontanta jämförelsen av varje enskild data, bidrar detta till en stark framväxt av kategorier. 

Essensen i öppna fasen handlar om att forskaren måste undvika spekulationer av möjliga 

kategorier, eftersom kategorierna blir till på ett organiserat sätt, genom jämförandet i 

begreppshanteringen. Analysen i den öppna fasen, börjar med att forskaren kodar sitt material. 

Kodningen går till så att forskaren studerar det material som samlats in. Detta begreppsliggörs 

genom att succesivt leta igenom texten för att finna ord eller fraser som beskriver enskilda 

fenomen. Ett fenomen skulle kunna vara hur respondenterna beskriver en upplevelse, att 

någonting kanske upplevs som tråkigt där individen snarare önskar en förhöjd effekt. Det är alla 

slutliga fenomen i kodningen som utgör begreppen. Detta innebär att upplevelsen som fenomen 

tillsammans utgör till exempel begreppet ostimulerande. Genom att kodningen av begreppen sker 

på ett korrekt sätt utvinns också kategorin på ett riktigt sätt, förankrade i data. Kategorin i detta 

fall skulle kunna vara upptrappning (Glaser & Strauss, 1967: 105-107). Denna fas avslutas 

genom att en kärnkategori väljs ut av de olika kategorierna som framkommit. Kärnkategorin är 

den mest betydande av kategorierna som forskaren har skapat teoretiska idéer om (Hartman, 

2011: 82-83).        

Den selektiva fasen av kodningen innebär att forskaren utifrån analysen i öppna fasen väljer att 

fokusera mer specifikt på de kategorier som varit mest framträdande i den öppna fasen. 

Kärnkategorin från den öppna fasen fungerar som en avgränsning för undersökningen. Det finns 

riktlinjer för att detta skall fungera: bara de kategorier som verkligen är integrerade i 

kärnkategorin skall föras samman med teorin. Kärnkategorin står i en nödvändig relation till vårt 

fenomen. Genom att fokusera på detta, kärnkategorin i nödvändig relation till fenomenet, blir 

forskaren säker på att undersökningen är relevant för området. Slutligen är det viktigt att fokusera 

på en kärnkategori åt gången, finns det fler kategorier som skulle passa får forskaren bestämma 

sig för en och låta de andra bli betydande kategorier (Hartman, 2011: 83).     
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Det är viktigt att se den centrala delen i att kategorier från den öppna fasen integreras i de 

kategorier som uppkommit i den selektiva fasen. Genom teorins utvecklande av olika kategorier 

och hur deras egenskaper tenderar, blir integrerande genom det konstanta jämförandet. Vad som 

menas med detta är den konstanta jämförelsen av de olika intervjuerna efter dem har kodats. De 

kategorier som framkom i öppna fasen jämförs med de kategorier som uppkom i selektiva fasen. 

Detta gör att analysen blir sammanhängande och att det ständigt finns en relaterande teoretisk 

mening i varje jämförelse (Glaser & Strauss, 1967: 108-109).  

Den teoretiska fasen innebär att forskaren försöker att studera de teoretiska koderna. Dessa 

teoretiska koder visar på vilken relation som råder mellan kategorierna - tyngden är att tydliggöra 

dessa relationer (Hartman, 2011: 83). I det teoretiska stadiet involveras också etablerandet av den 

nya teorin vilket mynnar ut i två nivåer: teori och kategorier. Teorin börjar att ”stelna”, då större 

förändringar blir färre och färre genom förändringarna i jämförelsen kategorierna emellan. 

Därefter integreras de utarbetade och sammanhängande kategorierna i något av det viktigaste: 

reduceringen. Genom denna reduktion menar Glaser och Strauss att forskaren kan upptäcka 

underliggande enigheter i de ursprungliga uppsättningarna av kategorierna och deras egenskaper. 

Detta formar teorin med hjälp av en högre nivå av begrepp och idéer. Denna fas reglerar alltså 

terminologin och den text som produceras. Det sker även en utrensning som till slut visar på hur 

detaljerna integreras i teorin och vissa återföljande reduceringar. Till exempel skulle detta kunna 

vara vissa specifika detaljer som utvecklar teorin framåt. Detta skulle kunna vara, om vi använder 

Glaser och Strauss forskning ”Awareness of dying” som exempel att sjuksköterskorna i studien 

använder sig av specifika strategier för att behålla sitt professionella lugn samtidigt som de vårdar 

till exempel unga mödrar med en hög social förlust. Social förlust innebär att mödrarna har 

mycket att förlora, till exempel barn och familj. För att hantera dessa situationer, när den sociala 

förlusten är hög, etablerar sjuksköterskorna taktiker för att behålla sitt lugn i dessa krissituationer 

(Glaser & Strauss, 1967: 110).  

Figur 1. Mall över cirkulära processer  

 

Etiska ställningstaganden  
Vi har i vår studie använt oss av vetenskapsrådets forskningsetiska principer i utförandet av 

datainsamlingen. Vetenskapsrådet (2002) arbetar för att främja etiska riktlinjer inom forskning 

har fyra huvudkrav som är viktiga att informera om och att själv praktisera. Detta är för att säkra 

kvalitén inom svensk forskning. Dessa krav är 1. Informationskravet, vilket innebär att 

respondenterna blir informerade om syftet för forskningen, att det är frivilligt och att de har rätt 

av avsluta sin medverkan när som. Vi började varje intervjuer att tillsammans med 
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respondenterna att förklara syftet med vår studie. 2. Samtyckeskravet, innefattar det att 

respondenterna själva bestämmer om de vill medverka eller inte. Detta informerade vi även våra 

intervjupersoner. 3. Konfidentialitetskravet, uppgifter så som namn, ålder och boende måste 

hållas utom räckhåll för obehöriga och skall behandlas med största vördnad och respekt. Vi valde 

att informera om att detta är en anonym studie, vilket betyder att alla respondenter anonymiserats 

och tilldelats ett nummer som identifikation i resultatdelen. Dock är det alltid svårt att garantera 

en vattentät anonymitet, eftersom man aldrig kan garantera en hundraprocentig sådan. Vi har å 

andra sidan varit noga med att denna risk minimeras. Eftersom vårt ämne är väldigt känsligt för 

de respondenterna vi har mött, har vi anpassat oss efter deras önskemål om när och var 

intervjuerna ska genomföras. 4. Nyttjandekravet, att vi som forskare är de enda som har rätt till 

att använda de uppgifter vi fått in för forskningsändamålet. 

Vi har varit tydliga med vad vårt syfte med studien varit och erbjudit våra respondenter att få läsa 

igenom materialet så viktiga ämnen inte fallit i glömska eller det som sagts under intervjuerna 

återgivits på ett korrekt vis, vilket kallas för en respondentvalidering. Vi vill självklart minimera 

risken för att någon ska bli identifierad genom att behandla materialet med största vördnad och 

respekt. Detta innebär att vi aldrig avslöjat namn, boende, mejladress eller liknande.  

De inspelningar vi gjorde kommer att raderas efter studiens slut samt all annan typ av 

information, så som transkriptioner, mail eller nummer. Det har varit viktigt att berätta varför vi 

använt oss av diktafon, detta är för studiens och respondentens egen säkerhet, att vi citerar 

korrekt och inte gör vår egen tolkning. Under intervjuerna har vi även skrivit 

minnesanteckningar. Hade vi inte bandat och antecknat, hade det blivit svårt att skilja på det som 

respondenten verkligen hade sagt och våra egna uppfattningar och tolkningar.  

 

Reflexivitet 
När man som forskare närmar sig ett område som vårt, där förhoppningen är att kunna förklara 

och beskriva respondenternas sociala verkligen, behövs reflexivitet. Vårt datamaterial har grundat 

sig i intervjuer med personer som har/har haft ett sex- eller kärleksberoende. På grund av att detta 

ämne är väldigt känsligt har vi varit noga med att inte utsätta dessa respondenter för onödiga 

risker. Vi har pratat med människor som befunnit sig i olika stadier av tillfrisknandet och olika 

perioder i terapin. Vi har valt att intervjua människor som ingår i någon slags behandling och som 

får hjälp med sitt beroende. Vi har ständigt reflekterat över hur vi beskriver situationerna och 

personerna som deltagit i vår studie, vi har genom en ständig dialog mellan varandra varit kritiska 

till hur vi har använt oss av det som kommit fram under intervjuerna och hur vi har beskrivit det i 

vår resultatdel.  

Vi vill även förtydliga att detta är ett svårt ämne att beröra, vi hade till en början svårt att få 

tillgång till fältet och respondenterna, på grund av att människor är oroliga, rädda och känner 

skam för sitt beroende. Det har varit som att lägga ett pussel, att försöka se de stora likheterna 

och dragen i berättelserna och försöka få reda på mer. Vi är otroligt tacksamma för de historier 

som vi fått ta del av, eftersom fältet såg ganska begränsat ut till en början. Men genom vår väg 

har också fältet öppnat sig för oss och vi har på detta sätt kunnat få tillgång till fler och fler 

intervjuer.   

Viktigt att ta upp är också hur medryckta och hur berörda vi blivit på ett personligt plan utifrån 

vad som framkommit under intervjuerna. Där har vårt synsätt, kroppsspråk och inställning varit 
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en bidragande orsak. Vi kan därför påverkat resultatet på ett sådant sätt som vi inte är medvetna 

om personligen, och detta är därför viktigt att ta upp och lyfta. Tanken har såklart genom studien 

att inte påverka den i stor utsträckning. Dock tror vi inte att detta missgynnar studiens resultat 

snarare tvärtom, att vi velat dela med oss av en trygg atmosfär och gott klimat genom våra 

intervjuer.   

Urval 
Inför vår studie kom vi att använda oss av ett ändamålsenligt urval, vilket betyder att vi valt ett 

speciellt urval för de ändamål vi har att studera, nämligen sex- och kärleksberonde. Patton (2002) 

skriver om ändamålsenligt urval som är en form av ett teoretiskt urval, med syfte att studera 

informationsrikt urval och ge en fördjupad bild av det som studeras. Genom att välja ut ett fåtal 

respondenter kan mycket information och kunskap därför skapas, eftersom detta urval görs med 

största noggrannhet. Det finns olika strategier till ändamålsenligt urval, till exempel den som vi 

valt att använda oss av intensiteturval. Detta innebär informationsrika fall, som ger så 

innehållsrik data som möjligt. Urvalet ger uttryck åt intensiteten men utan att uppfattas som 

extremt (Patton, 2002: 243). Vi har även använt oss av ett snöbollsurval. Detta innebär att vi har 

intervjuat personer som sedan har fått presentera oss för ytterligare personer som har ett sex-eller 

kärleksberoende (Patton, 2002:237), likt en snöboll som bygger sig större. Vi började med ett 

fåtal respondenter som vi själva hade kontaktat som i sin tur spred vårt syfte vidare, och där andra 

intressenter ringde upp med en nyfikenhet över vad vår studie handlade om. 

Vi har i vår studie använt oss av 12 intervjuer, fem kvinnor och sju män mellan åldrarna 25-75, 

med olika typen av yrken och utbildningar. Fyra av dessa har varit telefonintervjuer och en 

intervju via mejl. Sexuell läggning har innefattat en homosexuell man och övriga har benämnt sig 

själva som heterosexuella. 

1. Den öppna fasen- urval, datainsamling och analys  
Eftersom vi gick in i denna studie med väldigt liten förförståelse kring fenomenet, valde vi att 

agera utifrån frågeställningen: vad innebär ett sex- och kärleksberoende?  

Inför den öppna fasen hade vi i urvalsprocessen valt att använda oss av tre intervju med tre 

individer som själva varit sex- och kärleksberoende varav två kvinnor och en man. Vi gjorde 

även en förstudie innan vi gick in i öppna fasen vilket bestod av att vi såg en dokumentär om 

sexmissbruk från TV 3 (2012) och läste två självbiografier Självbiografi 1 (2007) och 

Självbiografi 2 (2011), vi använde oss av anteckningar efter vad vi upplevde som återkommande 

(Glaser & Strauss 1967:109). Dessa begrepp hade vi sedan med oss in i början av den öppna 

fasen. Vidare i denna öppna fas intervjuade vi tre tidigare sex – och kärleksberoende på två olika 

kliniker i Stockholm. Intervjuerna varade mellan två till två och en halv timme där 

respondenterna talade fritt om hur de såg på fenomenet och var de själva hade för erfarenheter. 

Respondenterna vi mötte har i efterhand börjat arbeta på klinikerna som terapeuter, och hjälper 

nu andra människor i liknande situationer. De är idag nyktra eller tillfrisknade sex- och 

kärleksberoende, men har i bagaget många år av terapi, för att nu kunna leva som de lever idag.  

En av klinikerna valde att kalla beteenden som är skadliga och ohälsosamma som dysfunktionella 

beroenden (dysberoende). Inom denna kategori ingår sex- och kärleksberoende, som såväl spel- 

och kemiska missbruk. Den andra kliniken benämnde beroendet som sex- och kärleksberoende. 

Benämningarna tycks vara olika men innebörden i studien är i stort sett desamma.   
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Direkt efter intervjuerna sammanställde vi detta underlag: vad vi fått fram, vad som sagts och 

slumpmässiga begrepp som uppkom i intervjun. Genom kodningen, alltså begreppsliggörandet, 

försökte vi skapa förståelse för vad som egentligen hade sagts i böckerna och intervjuerna. Detta 

mynnade ut i begrepp så som till exempel skam, ångest, döva, kick, bekräftelse och självkänsla. 

Vidare sammanställde vi begreppen som påträffats ur data för att sedan bilda kategorier. Det 

analysarbetet som vi har utfört har inneburit att koda våra insamlade data. Att koda betyder att det 

sker ett begreppsliggörande för att skapa förståelse för vad som egentligen har kommit fram. De 

koder som vi använt oss av är faktiska koder som även står för kategorier eller egenskaper. Själva 

kodandet utfördes genom att vi arbetade oss igenom texterna och intervjuerna, varpå vi letade 

efter ord eller fraser som beskriver enskilda fenomen. Begreppen bildas genom att det finns 

fenomen som indikerar eller visar på att begreppet existerar. Detta blir i förlängningen en 

begrepps-/indikatormodell som arbetar genom att orden och fraserna som vi sett i datamaterialet 

också verkar/utrycks som indikatorer på begreppen, ordet indikatorer avser att mäta eller visa på 

att något existerar.  

Medan vi som forskare ständigt kodat, analyserat och teoretiskt samlat in data så kom 

underliggande strukturella mönster att framträda, men detta menar vi att en av kategorierna 

kommer att stå i relation flera andra kategorier och deras egenskaper. Vad vi menar är att denna 

kategori som är mest framstående benämns som kärnkategorin och kommer lägga grunden för 

teoriutvecklingen i den selektiva och teoretiska fasen (Glaser, 1998:26).  

I denna fas kom vi fram till att sex- och kärleksberoende, kan likställas med beteendeberoende 

och kemiska beroenden. Sex- och kärleksberoende innebär att individen har svårigheter att klara 

av begräsningarna för vad som kan vara skadligt och inte. Att ständigt ockuperas av tankar kring 

sex och kärlek som intervjuperson 1 förklarar fenomenet genom detta citat:  

”Ett sexuellt dysberoende innebär att du känner samma starka lust och tvång att ha sex eller att bli 

förälskad som i andra typer av missbruk...//... Sex eller förälskelse lindrar ångest tillfälligt men gör 

samtidigt att du mår ännu sämre, eftersom själva missbruket ger dig ångest. Därför ökar beroendet 

hela tiden.”  

Vi har valt att använda oss av nedanstående citat av intervjuperson 2, för att vi anser att detta 

förklarar hur individen kan uppleva sin situation, där sökandet efter sex- och kärlek blir centralt.  

”Den mest centrala, det vi letar efter, är att må bra och det spelar ingen roll hur eller vad...//...jag 

vill ha lust, jag vill känna något. Jag vill känna mig duktig, jag vill känna mig bra.”  

Det vi kom fram till i vår öppna fas, var alltså en definition och innebörd av vad sex- och 

kärleksberoende innebär. Innebörden är ett ständigt sökande efter att känna något som inte finns 

tillgängligt. Att må bra och dämpa ångesten med mer sex och kärlek. Med det tomrum som 

existerar kommer inte hålet att fyllas i takt med att dosen ökar, det kommer snarare att bli värre.  

Genom att vi systematiskt kodat vårt material och analyserat detta dök också ett antal begrepp 

fram. Dessa begrepp skapade vi senare kategorier kring, efter vad som varit centralt och efter vad 

som sagts, i intervjuerna och i böckerna. Dessa kategorier skapade sedermera en kärnkategori. 

Denna kärnkategori var den mest framträdande och spelade den mest centrala rollen av dem alla 

och förekom ofta. Viktigt att förstå är att kärnkategorin också ska vara central för den 

kärnproblematik som uttrycks och därför kunna kopplas till andra områden (Hartman, 2011:88). 

Vår kärnkategori är blev efter kodning: anknytning. Med anknytning menar vi samspelet, 

relationen och skapandet av en förbindelse mellan föräldrar och barn.  
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Med denna insikt och vår ökade förståelse kring begreppen, kategorierna och kärnkategorin, 

modifierade vi vår frågeställning till: vilka omständigheter har varit med och påverkat?  

Vi kommer i följande avsnitt selektiva fasen, åter gå igenom, urval, datainsamling och analys av 

vår modifierade frågeställning.  

På grund av den begränsade tid av uppsatsens genomförande hade vi svårt att uppnå en total 

teoretisk mättnad inför den selektiva och teoretiska fasen. Eftersom vi varit begränsade har vi 

därför fått anpassa vårt urval för att bringa så mycket information som möjligt till studien.  

2. Den selektiva fasen- urval, datainsamling och analys  
Utifrån den öppna fasens frågeställning, valde vi att utveckla och omformulera denna en aning. 

Vår nya frågeställning mynnade därför ut i: vilka omständigheter har varit med och påverkat sex- 

och kärleksberoendets uppkomst.  

I urvalsprocessen i den selektiva fasen valde vi att använda oss av totalt fyra intervjuer och en 

mejlintervju. Den första respondenten är en man som arbetar som läkare och terapeut, men som 

levt som ”nykter” i sju- åtta år. Han arbetar med behandling av individer som själva har ett sex- 

och kärleksberonde. Han intervjuades i egenskap av privatperson och svarade utifrån en personlig 

vinkel.  

Urvalsprocessen omfattades av ett snöbollsurval, då vår första respondent har gruppterapisamtal 

varje vecka. Han nämnde då vår studie och gjorde en intressekoll för att sedan föreslå tre nya 

respondenter. Dessa tre män ställde upp på en gruppintervju. Vi valde en gruppintervju för att 

minimera deras osäkerhet och rädsla inför att prata om beroendet ensamma, utan stöd från 

varandra. Respondenterna fick därför bestämma tid, plats och omständigheter för att de skulle 

känna sig trygga. Männen befann sig i olika åldrar och med olika typer av erfarenhet kring sitt 

beroende. De hade på så sätt haft lite olika omständigheter kring uppkomsten av beroendet, till 

exempel hade de olika sexuell läggning, och framför allt stor åldersskillnad.   

Vi hade även intervjuer via mejl med en man. Varför vi valde att ha en mejlintervju berodde på 

svårigheten att hitta respondenter som var villiga att ställa upp till en början. Vi valde därför att 

lägga upp trådar med inlägg, där vi frågade om intresset för intervju med personer som 

identifierade sig själva som sex- och kärleksberonde eller upplevde sig ha en problematisk syn på 

kärlek, sex eller porr. Det svar vi fick kom från en man som länge gått i terapi och behandling för 

sitt beroende. Denna tråd lades upp i ett forum som är kopplat till en stor organisation som jobbar 

med behandling av sex- och kärleksberoende.  

Kärnan i den selektiva fasen är precis som det låter, det selektiva, det är nu vi vet vad som har 

varit intressant, vi vet vad det öppna fasen inneburit och vi kan jobba vidare genom att välja urval 

och frågeställning. Genom kodningen och bearbetningen i den selektiva fasen valde vi ut de 

kategorier som var mest relevanta för den framväxande teorin. Detta resulterade i kategorier som 

bekräftelse, ångest, skam/skuld, identifikation, självrespekt, makt och kontrollförlust.  

I denna selektiva fas omfattar en sortering av att sålla bort de kategorier från öppna fasen som 

längre inte är relaterade till kärnkategorin. De kategorier som är relaterande kommer att utgöra 

underkategorier. Det existerar också två viktiga idéer: den första handlar om hur forskaren skall 

få in mer data så att denne ser vilka kategorier som är relaterade till kärnkategorin. Den andra 

omfattar huruvida det råder ett samband mellan kategorierna och själva kärnkategorin 

överhuvudtaget (Hartman, 2011: 88).  
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3. Den teoretiska fasen- urval, datainsamling och analys 
Vår ytterligare modifierade frågeställning hade i denna sista fas slutligen landat i: Vilka 

upplevelser har individer av sitt sex- och kärleksberonde?  

I urvalsprocessen hade vi från ytterligare en klinik blivit tilldelade fyra stycken intervjupersoner: 

tre kvinnor och en man som får behandling och därför börjat bearbeta sitt beroende. Ett för oss 

lämpligt urval eftersom vi ämnade finna en förklaring på varför ett sex- och kärleksberoende 

uppstår. Vi började med att informera intervjupersonerna via sms om oss som forskare och om 

vårt syfte med studie. Vi informerade om vad vi var intresserade av och bad dem fundera på sina 

personliga upplevelser gällande sitt beroende. Respondenten fick sedan själva bestämma vilken 

tid som passade dem bäst - allt för att vara så tillmötesgående och flexibla som möjligt och 

försöka skapa tillit och en lugn miljö. Intervjuerna varade i drygt en timme vardera. Den slutliga 

teoretiska fasen syftar till att finna de teoretiska koderna och upptäcka vilken rådande relation 

som finns mellan de begrepp och de kategorier som utvunnits.  

Kodningen syftar därför till att tydliggöra dessa relationer (Hartman, 2011: 83). Viktigt att förstå 

är att denna fas ligger till grund för den teori som i slutändan kommer att genereras, alltså den 

teori som är grundad i de data som framkommit. Det som tids nog visade sig och blev intressant 

inför den teoretiska fasen, var idéer kring vår etablerade kärnkategori anknytning, som i denna fas 

ändrade riktning. Den kärnkategori som vi utvunnit i öppna fasen hade genom de andra faserna 

inte haft en lika stor betydelse och central roll längre, framförallt inte i den teoretiska. Vi 

upptäckte andra möjliga samband i den selektiva fasen vilka vi försökte reda ut i den teoretiska. 

Slutligen fick vår kärnkategori ett annat utseende och förändrades då vi ansåg att kategorin 

känslor som kretslopp blev mest frekvent i materialet.  

Den öppna fasen Den selektiva fasen Den teoretiska fasen 

Frågeställning: 

Vad innebär ett sex- och 

kärleksberoende? 

Frågeställning: 

Vilka omständigheter har varit 

med och påverkar sex- och 

kärleksberoendets uppkomst? 

Frågeställning: 

Vilka återkommande teman går att 

finna i respondenternas 

intervjuer? 

Urval: 

 

Klinik 1: två intervjuer med en 

man och kvinna, tidigare sex-och 

kärleksberoende, nu utbildade 

terapeuter  

 

Klinik 2: En intervju med en 

kvinna, tidigare kärleksberoende, 

nu utbildad terapeut 

 

 

Urval: 

 

Klinik 3: En intervju med en man, 

tidigare sexberoende, nu terapeut 

 

En gruppintervju med tre män i 

tillfrisknandefasen av sitt beroende  

 

En intervju via mejl 

 

Urval: 

 

Fyra telefonintervjuer med tre 

kvinnor och en man som är i 

tillfriskandefasen av sitt beroende 

Kärnkategori 

 

Anknytning  

Kärnkategori 

 

Känslor som kretslopp 

Kärnkategori 

 

Känslor som kretslopp  
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Resultat 
Del 1 

Känslor som kretslopp 
Vår kärnkategori blev till slut känslor som kretslopp. Här menar vi att känslorna byggs upp av en 

cirkelstruktur, där känslorna får en innebörd och en betydelse i gemenskap med andra. De känslor 

vi utgått från är ensamhet/tomhet, självkänsla, bekräftelse, flykt, kontrollförlust och skam/skuld. 

Vi kommer att börja med att förklara vår kärnkategori, känslor som kretslopp för att öka 

förståelsen kring vår teori. Vi kommer i efterkommande stycke förklara och redogöra för de mest 

förekommande känslorna som återkom i vårt material.    

Kretsloppet 
För att du som läsare skall få en enklare förståelse vad vi menar med vår kärnkategori känslor 

som kretslopp kommer vi referera till intervjuperson 6 och för att ge en så klar bild som möjligt 

för vad vi menar. Vi kommer att visa på hur känslorna hänger samman genom att förklara 

kretsloppet.   

Intervjuperson 6 börjar intervjun med att förklara framförallt relationen till sin mamma men 

också till sin pappa. Han fick aldrig den trygga uppväxt som varje barn behöver utan hans 

mamma agerade på ett gränslöst och promiskuöst sätt med andra män. Hans bristande anknytning 

till sin mamma kan ha lagt grunden för de känslorna som vi upplever hänger samman. Vi 

kommer inleda med ett citat som förklarar en del av vad intervjuperson 6 antydde om sin 

mamma, för att sedan bygga vidare, så att ni som läsaren får en förståelse för hur kretsloppet 

samverkar.  

”Hon dejtade oftast nya män och alkoholistkillar och som hade den här romantiken och för mig var 

det hon som valde hon sa det till mig också bokstavligen att det här går före mina barn liksom så för 

mig var det både bekräftat i handling och i ord och att jag inte var värd någonting hon valde bort 

mig.” 

Vi har genom hans intervju och historia sett samband mellan hur hans egenvärde som person är 

kopplat till känslor av tomhet och ensamhet. Vi har därför valt att använda oss av följande citat:  

”Jag var inte kapabel till att träffa tjejer om vi hoppar där lite, 16-17 gymnasiet och jag var väldigt 

deprimerad jag var väldigt tom jag var socialt nervös och kunde inte visste inte hur jag skulle 

konversera med någon ja var jätte rädd för att träffa nya klasskamrater.”  

Detta citat visar på hur respondenten upplevde delar av sitt tidigare liv, där han kände sig tom och 

obekväm runt andra människor. Detta kan även påverkat hans bristande självkänsla eftersom han 

genom nästa citat berättar:  

”Jag kände att jag var annorlunda, det var någonting fel, jag hade mycket fantasier och så 

där, mitt problem är mitt huvudsakliga problem är mycket fantasier.” 

Den bristande självkänslan och den icke existerande bekräftelsen har enligt oss kopplingar till 

hans bekräftelsesökande och flykt från det som han upplevt som jobbigt, som till exempel att inte 

passa in eller att känna sig ensam.  

”Jag skaffade mig ett jobb och började jobba, mest helgerna var det för mig att agera ut som man 

säger, utagera i mina mönster, mycket internet och sökande, bekräftelse, hopp om att hitta en 

sexuell eller kärleks partner, det var mitt det skulle vara den ultimata bekräftelsen för mig.” 
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När den ständiga flykten från det egna känslolivet genom bekräftelsesökande sker och när 

tomhetskänslorna bidragit till den bristande självkänslan, upplever individen i slutändan en 

kontrollförlust. Beteendena och kontrollförlusten får näring av att fyllas på med ny bekräftelse. 

Men detta tappar snabbt verkan då dosen av bekräftelse måste öka för att uppnå samma typ av 

verkan, som första gången. Detta har vi sett genom vår analys och valt att stärka detta med 

följande citat:  

”Jag började bete mig illa under de här åren började jag också göra gränsöverskridande grejer, 

sexuella approacher att jag för mig jag började inte ha respekt för människors sexuella gränser det 

var någon tjej jag dejta som jag bara skulle träffa någon gång det liksom ökade succesivt och jag.” 

Detta beteende och mönster av känslor som ständigt dövas och undviks leder enligt oss fram till 

känslor av skam och skuld. När till exempel sex och porr blir ständigt återkommande och där 

dosen sakta men säkert trappas upp, skapas känslor av skam och skuld. Detta anser vi eftersom 

individen vill sluta med sina handlingar gentemot sitt beroende, men ständigt misslyckas, vilket 

leder detta till känslor av tomhet, som bidrar till dålig självkänsla. Detta botas av bekräftelse, 

som leds av en flykt från dessa känslor, vilket i sin tur leder till ett eskalerande och som i sin tur 

följs av känslor av skam-skuld. För att visa på hur skam och skuld kan skapas har vi valt ut 

följande citat: 

”Jag kände mig som jag aldrig passade in, och så träffade jag, man är ung och man vill 

experimentera men det kändes inte helt rätt kommer jag ihåg, olika situationer som jag hamnade i 

någon sexuell situation med någon kille i jämn ålder. Det var mycket skam och så där, redan då var 

det som tvångsmässigt men jag kunde inte se det då.” 

I citatet är vi medvetna om att respondenten är av ung ålder, men vi har kommit att förstå att detta 

inte har någon betydelse, eftersom att kretsloppet ständigt varit närvarande, från den dagen sex, 

porr, självsex eller chatt blivit en del av individernas vardag, för att döva och dämpa känslan av 

tomhet.  

När skam och skuldkänslorna ägt rum har nya känslor av tomhet och ensamhet skapats och för att 

ständigt försöka att må bättre är kretsloppet ett faktum.  
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Figur 2. Modell över känslor som kretslopp. Denna modell förklarar det som varit centralt i vår första 

resultatdel och hur vi kommit fram till vår kärnprocess. Genom analysen har vi därför kommit fram till att 

dessa känslor varit återkommande och bygger på varandra.  

I kommande stycken kommer vi att visa på hur de olika känslorna har tagit i uttryck hos våra 

respondenter, både för att stärka vår teori som vi har visat på och för att du som läsare ska få en förståelse 

för hur dessa känslor ständigt existerar. 

Känslor av ensamhet och tomhet  
Någonting som var återkommande i större delen av resultatet var känslor av ensamhet och 

tomhet. Intervjuperson 9 gestaltar detta genom att dra kopplingar till sitt självvärde och hur 

relationen ihop med en partner till en början fyller intervjupersonen med positiva känslor, som 

senare övergår till ensamhetskänslor igen, trots relationen.  

”Ja verkligen alltså det är så fort jag varit tillsammans med någon är jag ju värd någonting det tar ju 

bort det här med ensamheten, i alla fall i början det är ju väldigt tydligt […] i början var allt frid och 

fröjd då känner man ju sig aldrig ensam men sen när det börjar bli lite sand i maskineriet så då 

börjar ju de här ensamhetskänslorna komma igen […].” 

I nästa citat menar intervjuperson 1, att den grund som existerar av fundamentala behov blir 

ersatta, men att tomrummet fortfarande kommer existera. Genom att ingå i en relation med andra 

personer eller utöva ett visst beteende försöker individen fylla något som saknas.  

” […] basic-behov och får man inte dem så tar man dem och man tror att man får dem men man 

ersätter de med andra saker, fyller på tomrummet, men det man bara gör är fyller på med annat, 

man börjar äta eller söker bekräftelse för att fylla på det här tomrummet och det kommer aldrig att 

hjälpa när man fyllt på lite så funkar det en liten stund men nästa gång behöver man mer det 

eskalerar hela tiden och blir bara större.”  

Tomhet/

ensamhet

Bristande 
självkänsla  

Känslor av 
bekräftelse 

Känslor av 
flykt

Känslor av 
kontrollförlust 

Känslor av 
skam-skuld 
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Intervjuperson 4 påvisar dock att känslan av ensamhet kan uttryckas på olika sätt; trots det sociala 

sammanhanget kan individen ändå känna en form av ensamhet och tomhet. Känslan av att inte 

passa in kan därför ligga till grund för ensamheten och det upplevda utanförskapet.  

”Mitt problem med vänskaper har varit med mig hela livet och är fortfarande lite jobbigt. Samtidigt 

som jag umgåtts med många så har jag haft en känsla av att inte riktigt passa in, att inte vara lika bra 

vän med de andra som de var med varandra.”  

Intervjuperson 6 väljer att se på problematiken utifrån ett övergripande perspektiv där han ger sin 

tolkning av sex- och kärleksberonde kopplat till andra typer av beroende.    

”Ensamhetens drog tycker jag är ett bra namn det här är ensamheten, den är så bra drog för en 

tomhet jag skulle vilja säga att det är kärnan i alla beroenden för om ni tänker er att alla beroenden 

är en patologisk kärleksrelation till någonting till ett objekt eller händelse då verkligen det här är 

coren, den innersta kärnan, i ett beroende och just därför är det så lätt att kamouflera.”  

Bristande självkänsla  
Ett återkommande tema bland våra respondenters historier kring deras beroende var att 

personernas självkänsla var bristande och kunde uttryckas på olika sätt. Att ha en bristande 

självkänsla innebär att individen saknar tro till sig själv och sin person. Detta bidrar till att 

individen till exempel kan uppleva sig själv värdelös gentemot sig själv och omgivningen.   

I nedanstående citat visar intervjuperson 12 hur hennes syn på sig själv redan från barndomen 

varit grundad med en svag självkänsla.   

”Jag är uppvuxen med att försköna saker, att inte vara ärlig när jag berättar om saker och det kan ju 

också handla om att jag har så dålig självkänsla ser ner på mig själv så mycket och det är det enda 

sättet att höja mig själv inför andra har varit att krydda på saker.” 

Intervjuperson 2 förklarar vidare hur familjens klimat kan påverka individen genom att inte ge 

honom utrymme till att vara sig själv, utan att nästan inta en roll, för att passa in.    

”Jag tror jag behöver vara på ett visst sätt istället för att vara mig själv försöker jag vara god, då är 

jag ju inte det jag försöker bara någonting som jag inte är. Jag försöker bara låssas att vara 

någonting som familjen förväntar.”  

Återigen trycker intervjuperson 9 på den situation som äger rum i hemmet. Hur mammans 

bristande och svaga självkänsla och inställning påverkar hennes yngre dotter, hur dessa tendenser 

också bidrar till måendet hos vår respondent, hur ett förakt mot motsatt kön byggts upp och hur 

detta bidragit till en del av den bild som intervjupersonen haft. 

”Det var ju pojkar som retade mig och sa att jag var ful och värdelös i skolan och hemma säger 

mamma att hon är ful och värdelös och så sitter pappa och tittar på tvn och kommenterar alla tjusiga 

kvinnor, det blir ju väldigt konstig bild av hur saker och ting är och sen när jag har blivit vuxen har 

jag ju varit rädd för män eftersom det är pojkar som retat mig.”  

För att öka förståelsen ytterligare har vi valt att ta med ett väldigt starkt citat, där vår 

intervjuperson 7 berättar hur han upplevde, dels sig själv, och hur konsekvenserna blev av att han 

kände som han gjorde. Genom att övergå från en dålig självkänsla till ett självförakt, kan detta ge 

förödande konsekvenser. (Ett förtydligande: Malmskillnadsgatan känd för att vara en gata i 

Stockholm där prostitution förekommer).   
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”Jag var så desperat den sommaren det var som hade hänt då var att jag hade, mitt självförakt hade 

växt så pass mycket att jag kände att jag inte jag var värd att finnas till och ta plats i med andra 

personer och det gjorde att det gick så pass långt att jag började gå på Malmskillnadsgatan. Då hade 

jag nått ännu en botten.”  

Känslor av bekräftelse 
Gemensamt för våra respondenter är också sökandet efter bekräftelse, genom sex, kärlek eller 

bådadera. Bekräftelse kan ses som ett kvitto på att man finns och är okej som människa, att till 

exempel blickar kan bekräfta att man existerar eller att någon prata med mig som individ.  

Intervjuperson 1 försöker att övergripande ge hennes syn på bekräftelse och vad som kan gå snett 

om bekräftelsen börjar sökas på fel sätt.  

 ”Bekräftelse behöver vi, vi behöver bekräftelse för våra känslor för våra behov av mat och behov 

av att vi är viktiga […] det blir aldrig ett problem om man kommunicerar om det […] vem det är 

som styr den bekräftelsen.”   

Att söka och få bekräftelse kan ske på olika sätt, för en sex- och kärleksberonde kan det yttra sig i 

försöka kontrollera omgivningen för att få ut det som man önskar. Intervjuperson 2 förklarar detta 

genom:  

”Jag söker hela tiden, att få någonting att känna något ja att få ut någonting av livet jag försöker 

bekräfta mig själv genom sensationen jag utgår hela tiden ifrån att jag måste kontrollera min värld 

för att överleva och nu är jag får det bekräftat för mig så är det får jag en sensation känsla.”  

Vidare delar intervjuperson 3 hur det kan upplevas att inte få bekräftelse och hur hon måste 

handla och bete sig på speciella sätt för att få det som saknas. Detta kan konstant yttras i en sex- 

och kärleksberoendes liv.  

”Ingen tycker om mig om jag inte gör det här, bekräftelsen i att få håva in och fånga […] det är ju 

egentligen inte bara bekräftelse utan ett på riktigt existentiellt berättigande, att bli sedd.”  

I nedanstående citat förklarar våra intervjupersoner 9 och 11 hur bekräftelsen användes för att 

söka ett kvitto på att de dög som människor, att de var okej och att de var värda att leva. Dessa 

kvinnor lägger alla vikt i att denna bekräftelse kom från det motsatta könet, och hur deras 

självbild var beroende av detta.  

”Så fort det är en kille som visat intresse eller visat mig uppmärksamhet eller gett bekräftelse, då 

har det ju varit så att oj han vill ju vara med mig och då har ju jag velat vara med honom eller typ 

honom skulle jag vilja vara med men han vill inte ha mig då blir jag liksom besatt av honom 

[…].”Intervjuperson 9 

”Jag har sökt bekräftelse från killar genom att bara använda sex på ett sätt för att känna mig omtyckt 

och känna mig bekräftad och där jag lagt mitt värde det blev som en man eller kille tyckte om mig 

eller ville ha mig så blev det som ett litet bevis på att jag dög eller att som en existens bevis på att 

jag var okej.” Intervjuperson 11 

Intervjuperson 12 delar med sig av sin syn på vad som sker om hon inte får den bekräftelse som 

hon vill ha eller söker och vad som händer i henne då, att hon tappar tron till sig själv  
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”Jag tror att jag har väldigt svårt att hantera om jag inte får bekräftelse för då vet jag inte om jag 

duger eller inte, det kan vara allt ifrån bekräftelse komplimanger eller olika sorters bekräftelse 

[…].”  

För att runda av denna kategori vill vi referera till intervjuperson 6 och hans upplevelser av den 

ständiga bekräftelsesökning, han använder internet och i hopp om att tillslut hitta någon som 

kunde bekräfta honom genom sex/kärlek.  

”Kanske jag är i 20 årsåldern och så här såg det ut, jag skaffade mig ett jobb och började jobba, 

mest helgerna var det för mig att agera ut som man säger, utagera i mina mönster, mycket internet 

och sökande, bekräftelse, hopp om att hitta en sexuell eller kärlekspartner, det var mitt, det skulle 

vara den ultimata bekräftelsen för mig och jag hade någon relation där emellan och försökte liksom 

ha en fungerande relation.” 

Känslor av flykt  
Med känslor av flykt menar vi att respondenterna har tagit till olika typer av beteenden för att 

rymma från situationer och känslor som varit påfrestande för dem själva.   

Intervjuperson 6 visar oss tydligt hur krav i skolan och problem hemma kan upphöra en kort 

stund med hjälp av självsex och pornografi. Genom att lägga betoningen på ”skatt” så visar detta 

hur stark flyktväg respondenten hittat för att fly verkligheten: 

”Det började ganska tidigt för mig, redan i fem års ålder, jag kom i kontakt med sex ganska tidigt, 

framför allt porr och självsex […] det var problem hemma, jag hade problem i skolan, skolkade, 

men jag tog till det här, för mig var det här ett sätt att fly. Jag mådde väldigt bra av det, problemet 

fanns inte i stort sätt när jag höll på med det här beteendena, för mig var det som att hitta en skatt.” 

Intervjuperson 7 och 11 menar självsex och onani fungerade som självmedicineringar mot 

känslor av ångest från yttre och inre press. Självsexet blev ett utlopp för att lätta på de 

känslortryck som existerat inom dessa individer, redan från tidig ålder.    

”Den sexuella biten började etablera sig jag tror det började mer i högstadiet skulle jag säga på 

allvar övergå till en form av missbruk […] för då började jag hantera stressen inför prov, inför 

uppsatser som jag skulle skriva och hantera olika saker i min egen vardag och familjesituationer 

hemma som jag upplevde under väldigt många år som ohållbar så använde jag självsex.” 

Intervjuperson 7 

”Jag började med när jag var ganska liten att använda självsex som en medicin när jag kände mig 

orolig, och inte heller det kunde jag, det var verkligen som, eftersom jag eller när jag kände oro 

eller ledsen eller arga […] att de känslorna av oro inte såg att det fanns plats för de så blev 

självsexet som ett sätt för mig att lindra jag var i en dålig känsla som jag inte fick eller kunde få 

hjälp med det blev ett sätt för mig att trösta mig själv.” Intervjuperson 11  

Intervjuperson 4 berätta om första gången det uppstår en orgasm och hur stark upplevelsen var 

för individen. Med fortsättning in i citatet visar det oss hur en traumatisk upplevelse, så som en 

skilsmässa kan göra att detta beteende eskalerar eftersom individen vill öka behovet av 

tillfredställelse och därför minska olustkänslorna.   

”När jag var 7-8 år så minns jag att jag klättrade på en metallställning och kämpade ett tag med att 

försöka häva mig upp så fick jag min första orgasm. Det var som en blixt från klar himmel och det 
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mest fantastiska jag känt. Efter det så försökte jag framkalla den känslan igen och igen och igen och 

jag viste ju hur jag skulle göra så även om det var ansträngande så uppnådde jag mitt mål […]När 

mina föräldrar gick skilda vägar så ökade mitt utagerande från att mest handla om onani och porr 

till att nu utvecklas i en ny riktning […] Mitt sex och kärleksberoende var ju min lösning på livet, 

mitt sätt att fly undan allt det jobbiga. Istället för att prata om det och känna efter så tog mitt 

missbruk nu ännu mer plats.”  

Känslor av kontrollförlust  
En annan känsla som också varit genomgripande är kontrollförlusten, som kan uttryckas i ett 

ökande begär som är omöjligt att kontrollera. Kontrollförlust kan också sättas i relation till 

tilltagande känsla av kontroll, vilket innebär att beroendet också kan skapa kontroll när individen 

känner maktlöshet inför verkligheten.  

Intervjuperson 8 beskriver hur maktlösheten gick ut över hans vardagsliv, hur familj, vänner och 

partner blev mindre och minde intressanta när beroendet fick allt större plats.  

”Beroendet som blir starkare och starkare när mina grabbar kom och hälsade på så tänkte jag måste 

de stanna så länge hoppas de går snart så jag kan chatta igen och det var ju likadant jag chattade 

ända in på målsnöret tills XX kom […] Det här att hoppas familjen går och lägger sig snart så jag 

kan gå in och då har det gått så långt att allt annat kommer i andra hand det som egentligen ska 

komma i första hand, men man är maktlös.” 

Eftersom att kontrollförlusten innebär att beroendet blir svårt att kontrollera upplevde 

intervjuperson 5 andra känslor som en konsekvens av detta, han förklarar i citatet nedan hur han 

kände sig, när han gång på gång försökte sluta.  

”Jag blev stressad, fick ångest, rastlös, uttråkad eller irriterad när jag inte fick tillgång till det jag 

ville ha jag försökte sluta men det gick inte jag spenderade omåttliga mängder åt att tänka på sex, ha 

sex och upprätthålla mina kontakter, det blev också dyrt i längden det gick åt mer tid än vad jag 

trodde och jag ägnade det en massa tid det begränsade mitt social och ekonomiska liv och vänner 

förstod inte riktig vad jag höll på med.”  

Intervjuperson 12 berättade hur hon börjat vara otrogen och sedan hade svårt att sluta tänka på 

och visualisera kring män, utöver sin sambo. Genom att förlora kontrollen blev hennes handlingar 

istället riktade mot att rationalisera och försöka hitta ursäkter.  

”Jag var ju otrogen dels mot min sambo i början av vårt förhållande och sen så dröjde det några år 

och efter jag fått barn så var jag otrogen mot honom igen men då med en och samma person några 

gånger, sen efter det var det som om fantasierna började då var det som jag hade gått över någon 

slags gräns och att det var på ett sätt okej och då började jag gå in i och fantisera kring olika män 

[…] även om jag åkte på en weekend så kunde jag kyssa någon annan […] jag gick på gym med en 

kille och allt det här har jag försökt normalisera.”  

Genom att uppleva en kontrollförlust i vardagen kan beroendet skapa en slags maktkänsla och 

kontroll, detta upplevde vår intervjuperson 10 då han berättar om hur pornografin eskalerat. Han 

upplever en kontrollkänsla i att själv kunna välja vilka pornografiska filmer eller bilder han kan 

välja.  

”När man sitter där natt efter natt och letar efter nya porrfilmer det blir väldigt tvångsmässigt, det 

beteendet och bara leta efter det som mitt beroende längtar efter och försöka hitta det som ger det 
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största möjliga lustkänslan eller kicken […] maktlösheten i det vardagliga kompenseras i någon typ 

av maktkänsla av att bestämma vad jag vill se.”  

Återigen väljer vi att ta med ett gripande citat från intervjuperson 7 om hur kontrollförlusten kan 

sätta individen i en livsfarlig situation; där beroendet helt ockuperat all känsla av självkontroll. 

Denna kontrollförlust inbegriper det allvarliga i att beroendet får bestämma. Han berättar om 

speciella parker där det florerar mycket sex, framförallt sex med människor som man aldrig 

träffat innan.   

”Det är vad man kallar den här besattheten, den är så pass stark så att man bryr sig inte om farorna 

kring det här och jag hörde ju om folk som hade blivit en som hade blivit halshuggen i den här 

parken och blivit rånad […] men jag slutade inte gå där i alla fall men jag hade ändå en rädsla att bli 

utsatt för det här men jag var så maktlöst att jag fortsatte gå till den här specifika parken.  

Känslor av skam-skuld  

Inom ett sex- och kärleksberoende har vi genom studiens respondenter förstått att skam och skuld 

är två återkommande känslor på ett eller annat sätt. Det kan vara skam för att individen blivit 

påkommen, skam för att ha agerat på ett speciellt vis som man inte är stolt över. Det kan också 

vara skam gentemot sin omgivning på grund av taburegler.   

Intervjuperson 7 delar med sig av upplevelser där han fantiserat om människor i sin sociala 

omgivning, som i längden blivit påfrestande eftersom fantasierna involverade verkliga personer i 

omgivningen.  

”Jag tog till det här med självsex och fantasier och fantisera om den här personerna sexuellt och 

etablera en relation i mitt huvud med de här personerna det var mitt sätt att etablera en relation då. 

Jag fick ju skam på det här också, jag fick inte skam alltid jag kunde komma någon gång så där gud 

vad är det jag håller på med det här är ju klasskamrater jag går med jag kan ju inte fantisera sexuellt 

om de här personerna.”  

Intervjuperson 8 påvisar skammen gentemot sin partner då han fick undanhålla och ljuga för att 

kunna fortsätta med det beroende som han hade. Viktig att poängtera är att skammen var riktad 

mot hans partner, därav kände han också skuld gentemot denne, eftersom han ständigt talade 

osanning.  

”I början när jag hade träffat XX så var det inte så aktuellt men det tilltog sakta sakta sakta och jag 

skämdes ju otroligt över vad jag höll på med först gentemot XX min stora kärlek och hon började ju 

misstänka någonting och frågade mig men jag nekade till det, jag ljög.” 

Enligt intervjuperson 12 kan också skam vara en grundkänsla som sedan förknippas med 

verkligheten som en helhet och genomsyrar hennes liv. 

”På något sätt finns det en känsla i mig att allting måste döljas för jag skäms så mycket, och på 

något sätt har jag med mig det från när jag varit liten, och det jag skäms över måste jag dölja och 

det kan i prinicp vara allt möjligt så hela tiden har jag en känsla av att jag inte kan säga saker att jag 

måste dölja det jag känner eller tänker […].”  

Respondent 11 och 6 förklarar sina skamkänslor genom att relatera till intressanta aspekter. 

Genom att se hur de sexuella agerandena uttrycktes i ensamheten, skapades en skam hos 

intervjuperson 11. Kopplingarna till respondent 6 görs genom det, att allt han ville var att nå sin 

familj och komma dem nära. Istället för att detta inträffade drevs individerna längre och längre 
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från gemenskapen och skammen blev därför större. Den önskade effekten av försöka reducera 

skammen uppstod aldrig eftersom självsexet och fantasierna ökade, och då uppstod skammen 

återigen.  

”[…] jag kände mig väldigt ensam och i mina utåtageranden så byggdes det ju upp en stor skam 

också där jag inte heller kunde uppfatta vad jag kände eller hur det faktiskt var.” Intervjuperson 11 

”Fantisering kring min miljö, allting blev sexuellt och jag fantiserade om allt möjligt, min familj, 

familjemedlemmar, jag tror jag försökte komma dom nära, då kändes det mest skamfullt, men jag 

kände att det var något fel […].”Intervjuperson 6 

 

Del 2 
Förutom vår kärnkategori lokaliserade vi genom kodningen av vårt material tre andra kategorier; 

sociala relationer, identitetsskapande och konsekvenser. Vi kommer under del 2 att koppla vårt 

kretslopp med dessa tre andra kategorier för att förstärka hur vår kärnkategori vuxit fram. De 

sociala relationerna har tillexempel bidragit till att vissa emotioner uppstått bland våra 

intervjupersoner. Identitetsskapande och konsekvenser har varit resultat och bidragit till att 

kretsloppet har fortgått. Vi vill studera och förklara den rådande relation som finns mellan våra 

tre kategorier och vår kärnkategori.  

Känslor som kretslopp i förbindelser med sociala relationer  
Med begreppet sociala relationer menar vi den omgivning som omsluter individen i form av 

familj, vänner eller partner. Vi försöker under denna kategori att koppla de känslor som vi tagit 

upp i del 1 och visa på kopplingarna till de sociala relationer som individen befunnit sig i. Sociala 

band börjar etableras när barnet är litet, i form av primärgrupper såsom familj. Majoriteten av 

respondenterna har belyst att den icke-existerande bekräftelsen av individen som person, har 

blivit lidande. Detta har lett till att individen sökt bekräftelse hos andra eller på andra sätt.  

Intervjuperson 6 delar med sig av den syn han har haft genom sin uppväxt och vilken relation 

som tidigt etablerades med hans mamma. När vår respondent inte etablerade en sund relation till 

sin mamma blev hans sökande efter trygghet istället riktat mot andra.  

”Min mamma var inte direkt engagerad och jag kände att hon valde ofta, hon har haft problematik 

också hon dejtade oftast nya män och alkoholistkillar och som hade den här romantiken och för mig 

var det hon valde hon sa det till mig också bokstavligen att det här går före mina barn liksom så för 

mig var det både bekräftat i handling och i ord och att jag inte var värd någonting.”   

Intervjuperson 6 berättar också om sin relation till sin pappa, där hans far varit mycket 

konservativ och sträng, vilket gav honom en ambivalent uppfostran eftersom hans mamma var 

gränslös, detta i relation till en pappa som var mycket hård. 

”Min mamma och pappa var skilda och de hade olika sätt att uppfostra, min pappa var väldigt 

sträng mer rigid, och tror på disciplin, var väldigt mycket bollande fram och tillbaka så jag var 

väldigt förvirrad gränslös här och rigid där.” 

Intervjuperson 11 menar att hon tidigt fick en bristande relation till sin pappa vilket gjorde att hon 

började kväva sina känslor och vågade inte uttrycka sig. Hon var rädd för att vara i vägen, rädd 

för att vara en påfrestning och uppröra familjen.   



29 
 

”När jag växte upp så var jobbade min pappa väldigt mycket och var ute och reste, min trygghet och 

den person jag vände mig till var främst min mamma. Jag vet att jag tidigt började att med att 

begränsa min person och vad jag kände och tyckte genom att inte uttrycka det för att jag var rädd 

för att såra mamma […] men jag kan tillägga min pappa har sen jag var väldigt lite själv haft ett 

missbruk, ett sexmissbruk […] den tid jag hade med min pappa när jag var liten var väldigt 

begränsad känslomässigt, han gjorde allt annat och drack mycket alkohol, jag var rädd för att göra 

honom arg eller störa eller göra fel.” 

 Vidare berättar hon hur hennes förhållningssätt till sin pappa lett till att få bekräftelse genom att 

till exempel vara duktig i skolan. Hon upptäckte även att hon kunde få mäns uppmärksamhet 

genom att se bra ut.  

”Mitt förhållningssätt till min pappa som var väldigt frånvarade att genom prestera vara duktig i 

skolan, eller träna eller jobba på olika sätt att få honom att se mig, och jag märkte också att genom 

se bra ut och vara snygg så fick jag mäns uppmärksamhet och att när jag fick det här 

uppmärksamheten blev det som en liten tillfredställelse av att jag fanns och att jag var okej och att 

de gillade mig och att jag behövde få känna på den bekräftelsen genom att vara ett objekt eller göra 

gå in i sexuella sammanhang som jag egentligen inte ville så spelade det inte så stor roll det 

viktigaste var att få den här bekräftelsen.”   

Intervjuperson 5 menar att han ofta kände sig kvävd i hemmet och av den stämning som rådde, 

det fanns inte plats för spontana, fantasifulla lekar och mycket känslor, utan det skulle vara 

ordning och reda.    

”Hemma dominerade känslan av att vi barn skulle vara kontrollerade och prydliga känslor som ilska 

ledsamhet glädje överdriven lekfullhet var ingenting som var okej hemma jag kände ofta att det va 

viktigare för pappa att ha rätt än att för oss känna känslor.”  

Han fortsätter sedan:  

”Jag kommer ihåg att jag började onanera redan när jag var sju år för att dämpa min oro och kunna 

somna jag lärde mig rätt snabbt att det var ett bra sätt för mig att må bättre [...] ett sätt att lugna min 

rastlöshet och känsla av ensamhet jag kände mig inte hemma i mitt eget hem det blev att jag levde i 

en värd som jag inte delade med någon.”  

Respondenten förklarar nu sina upplevelser av att inte känna sig trygg hemma hos sin familj. Han 

har genom självsex tryckt undan känslor som varit jobbiga eftersom han inte vetat hur han skall 

hantera eller uttrycka dessa känslor. I hans hem var det inte accepterat att uttrycka känslor. 

Intervjuperson 10 berör känslorna kring sina egna tolkningar av hur hans beroende uppkom. Han 

menar att klimatet hemma, med en sträng pappa, gjorde det svårt för honom att känna trygghet 

och tillit. Det fanns ingen plats för att uttrycka känslor, precis som andra respondenter också 

förklarat.  

”Det som har lagt grunden till mitt beroende eller missbruksproblem är framförallt två saker den 

ena var att det var ganska rigid familjefar strikta regler så en pappa som var väldigt sträng och 

fortfarande brottas med ganska mycket, som skrämde upp mig väldigt mycket när jag var liten det 

blev rejäla konflikter […]rädslan har jag fortfarande i mig när det gäller konflikter med människor 

på olika sätt och det kan jag ju rätt så tydligt se att det har följt med mig den här rädslan hela tiden 

[…]”.  
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Han fortsätter sedan berätta om ett trauma som ägde rum, vilket han som barn inte heller vågat 

berätta för någon. Mycket av denna skräck har lagt grunden för hur respondenten sett på sin 

omgivning och på rigida och dominanta män.  

”[…]också rätt så tidigt var utsatt för något sorts övergrepp där jag hade en egentligen min enda 

nära kompis som jag hade vi blev tvingade till att klä av oss inför två äldre killar som krävde att vi 

skulle slicka på varandras penisar inför dom som stod och tittade på oss, det blev väldigt mycket vi 

blev ju egentligen rädda och skräckslagna men vi pratade aldrig med någon om det inte ens med 

varandra.” 

Intervjuperson 4 beskriver den relation som han haft och har till sina föräldrar, här visar han på 

hur faderns beteenden kostade faderns relation till sina barn och sin fru, och respondentens 

mamma istället hade svårt att behålla en sund och konsekvent relation till sina barn.  

”Jag vet att min pappa drack mycket alkohol, åt mycket ohälsosam mat, spelade på hästar och var 

arbetsnarkoman så han hade sina problem. Detta själviska beteende gjorde att mamma lämnade 

honom. Mammas problem är väl att hon har svårt att släppa taget om oss barn och vill gärna lägga 

sig i och fixa saker, men kan sen bli sur och irriterad om man inte lyssnar. Min mamma har alltid 

sett till att vi har vad vi behöver och jag älskar henne. Jag älskar min pappa med men önskade att 

han hade varit där mer för oss.” 

Känslor som kretslopp i förbindelser med identitetsskapande   
Inför kategorin identitetsskapande menar vi hur respondenterna förklarar sin identitet, hur de tar 

vissa positioner och hur en förvirring kring det egna jaget kan leda till att man använder sig av 

pornografi eller självsex. Att identiteten inte är fast eller given, utan är istället rörlig och därför 

kan skapa identitetskriser. Med dessa kriser menar vi på att individen känner av en kritisk period i 

livet som kommer att påverka respondenten senare.    

Här beskriver intervjuperson 7: 

”Sen så när jag var sju åtta år så började jag få liksom känna av den här identiteten när man får 

sexuella fantasier […] då kände jag så här att sexuella fantasier om olika killar då kom jag 

underfund med aa okej då kanske jag är homosexuell […] det var fortfarande tabubelagt och prata 

om de här sakerna i samhället […] Det medförde att jag fick problem att acceptera den sidan hos 

mig själv och jag förnekade den sidan hos mig själv och försökte rationalisera att jag var 

heterosexuell jag skulle kunna vara intresserad av tjejer […] jag har haft ett vacklande känsloliv.”  

Detta citat förklarar hur respondenten under sin tidiga barndom hade svårt att acceptera sin 

sexuella läggning, detta på grund av att dåtidens samhälle såg annorlunda på homosexualitet till 

skillnad från idag. Han hade svårt att acceptera de känslor och fantasier som ständigt var 

närvarande och saknade därför stöd för det känsloliv som vacklade.   

Intervjuperson 7 förklarar vidare:  

”Jag kom ut då som homosexuell person vid 18 års ålder det gick bra för mig när det kommer till 

den biten för jag hade ju ändå… min pappa hade väldigt svårt för det han [...]det tog några månader 

innan han började acceptera den biten, det var fortfarande väldigt mycket förvirring även om jag 

hade den biten accepterad i min familj och släkt kompisar och vänner så var jag fortfarande 

förvirrad. Det gjorde inte saken bättre att jag flydde in i det här missbruket dåra i form av självsex 

och pornografi främst och dålig självkänsla och självförtroende uppepå det där”.  
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Här beskriver han hur denna förvirring och avsaknaden av identiteten gjorde det svårt för honom, 

han tog därför till sexuella ageranden för att slippa ifrån den förvirring som han under lång tid 

kände inom sig. 

Intervjuperson 9 menar på att hennes identitet speglar sig mycket i hur hennes mamma 

framställde sig och pratade om sig själv under sin uppväxt. Att ständigt höra sin mamma beskriva 

sig själv som ful, fick även henne att känna sig ful.   

”[...] min mamma har ju också alltid haft en jävligt dålig självkänsla och har alltid känt sig värdelös 

vilket hon alltid har uttryckt om man har sagt någonting, som skulle kunna sägas vara kritik, så slår 

hon alltid ifrån sig med att ”men ursäkta för att jag är så jävla värdelös”, sen jag var liten och hon 

har liksom rakt ut sagt att hon tycker hon är ful, om jag sagt att mina kompisar tycker jag är likt 

mamma så har hon liksom sagt, ”stackars barn jag som är så ful”, det bäddar ju inte så bra för att få 

en bra självbild själv när det inte finns hos sina föräldrar ens.”  

Hon fortsätter därefter förklara hur denna inställning och identitetsskapande kommit att anammas 

i mötet med nya människor.  

”Man går ju ständigt runt och tycker man är ful och värdelös och ointelligent och jag har ingenting 

att komma med det var den känslan som jag hade i mig förut sen så har jag alltid haft en otrolig 

stark mur uppe och spela på annat, spela spel för att inte visa mina osäkerhet eller min syn på mig 

själv”. 

Med citatet från intervjuperson 8 vill vi trycka på att det inte behöver finnas en förvirring eller 

identitetskris hos individen, utan identitetsskapandet och upplevelserna av beroendet kan vara 

grundade på andra typer av situationer. Detta anser vi lyfts upp på ett bra och målande sätt. 

Intervjupersonen hade genom livet sett sig själv som en vinnare, vilket resulterat i konsekvenser 

av att alltid vilja vara bäst.    

”Det som jag tror har varit grunden till mina problem är att det funnits en speldjävul i mig, en 

vinnarskalle, vad jag än har gjort om jag spelat fia eller pingis eller gjort något annat som att dricka 

en coca cola botten upp slagit vad det är den stora boven till varför jag e det där chattandet e ett mål 

att vinna och att få den andra att ställa upp på att ringa varandra eller att få träffas då har jag ju 

vunnit det […] när man sitter ensam hemma på dagarna har man ingen kontroll, så är det lätt att 

hamna i ett eller annat missbruk.” 

Intervjuperson 2 klargör hur positionsfördelningen kan påverka identitetsskapandet i familjen, 

beroende på vem du är, till exempel plats i syskonskaran. Detta påverkar hela familjen och 

strukturen av de individer som är berättigade existens eller får känna vissa typer av känslor. 

Dessa känslor får dock utlopp på andra sätt.   

”Alla ska ha rätt att få känna alla känslor i familjen, i min familj så var de ju så att min storasyster 

fick vara arg och ledsen och bestämma och jag fick hålla mig undan och visa andra sorters känslor 

[…] man fastnar i den här rollen att jag bara får vara på det här sättet, det är så det är, och pappa 

kanske är arg och bestämmer och säger du får inte vara ledsen bit ihop och så där.” 

Känslor som kretslopp i förbindelser med konsekvenser  
För att koppla vår kärnkategori till kategorin konsekvenser har vi valt ut olika citat som styrker 

detta. Det vi menar med konsekvenser är individens beroende i relation till flyktbegäret, hur 

förnekelsen och flykten av känslor får konsekvenser för individen. Dessa konsekvenser anser vi 
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vara till exempel en upptrappning och upprepning av beteende kring beroendet. Upprepning 

innebär att individen drar sig till miljöer, situationer och människor som påminner om deras egna 

upplevelser, det de varit med om tidigare. Vi är medvetna om att vårt begrepp upprepning ligger i 

kontakt med begreppet traumaupprepning, dock tar vi något avstånd från detta begrepp då vi 

fokuserar mer på upprepningen i sig.  

Intervjuperson 3 ger oss en inblick i vilka konsvenser som detta beroende kan ge, då individen 

inte kan begränsa sig, utan tappar kontrollen.  

”Man börjar prioritera bort andra viktiga saker i sitt liv, som familj, vänner, hobbys och arbete äh 

man förlorar tid och tänker man ska bara göra detta i tio minuter och så blir det ett dygn […]” 

Intervjuperson 3 fortsätter sedan med:  

”Det alla kärleksberoende har gemensamt är att man väljer otillgängliga personer, ett destruktivt sätt 

att se på någon som inte vill vara med en själv, vi dras till det vi känner igen.” 

Här visar citatet hur beroendet styr, på vilket sätt individen handlar gentemot sin omgivning och 

val av partner. Konsekvensen blir att individen väljer partners som inte kan tänkas ingå en 

relation, och detta kan vara någonting som spelas upp om och om igen. Genom att vi kanske till 

stor del, dras till det som är bekant, kan det resultera i att träffa människor som på ett eller annat 

sätt påminner om föräldrar, vänner, syskon eller släktningar. Om mamma eller pappa varit 

frånvarande under en stor del, eller haft svårt att knyta an, kan detta spegla sig i individens val av 

partner, nämligen att då välja någon som är känslomässigt frånvarande.  

Intervjuperson 7 berättar under sin intervju att han under en period i sitt liv bodde i London, han 

fortsätter förklara att tillgängligheten när det kommer till sex är stor, bland annat i parker, vilket 

triggade hans sexberonde. Med följande citat vill vi visa på den risk som respondenten utsatte sig 

för, och som han idag är medveten om, men inte var då.  

”Jag sökte mig till dessa parker och hade som man kallar det anonymsex. Då har man sex med 

personer som man inte har någon känslomässig anknytning till som man inte känner, man har ingen 

personlig relation till de här människorna och det var skönt för mig för där behövde inte jag 

anstränga mig och visa vem jag var som person och då fick jag utbytet av de här människorna att, 

när jag tänker tillbaka på det här nu så utsatte jag mig för extrem stor risk.” 

Här menar respondenten att det var skönt att slippa den personliga kontakten, där småprat och 

liknande inte var aktuellt. Eftersom respondenten tidigare förklarat att han varit förvirrad under 

många år och inte ”hittat sig själv” eller vetat hur han skall förhålla sig till sin identitet. Detta 

mönster från hemmet där relationen med pappan var bristande kan påverkat honom i viljan att 

inte skapa någon känslomässig anknytning till sina sexuella partners, och därför sökt sig till 

parker och anonymsex.  

 

Han försätter även att förklara:  

”Det hände ofta att jag åkte hem till folk och efter jag hade vari hemma hos någon kille och haft sex 

så kunde jag åka till den här parken och i den här parken jag ägnade säkert mellan 5 och 6 timmar 

minst.”  
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Här skapas en förståelse för hur respondentens beroende kom att tappas upp och hur 

tillfredställelsen ständigt blir svårare att uppnå.  

Intervjuperson 8 skildrar hur hans beroende trappades upp och eskalerade, hur det blev svårt att 

behärska känslan av att vilja chatta och vilja ha mer, hur vardagen blev lidande av anledningen att 

inte kunna sluta.  

”Chatten blev mer och mer spännande och tog överhand och det slutade med att mitt nya 

förhållande som höll i två tre åt tog slut och jag gick in i en djup depression som jag förknippar med 

att jag chattade bort henne […] efter jag kommit över min depression blev jag aktiv igen så hittade 

jag XX, min stora kärlek […] mitt chattade tilltog och jag hade hur mycket tid som helst jag var ju 

pensionär. I början var det en timma två timmar tre timmar och det gick så långt att jag blev besatt 

av chattandet så det första jag gjorde på morgonen var att sätta igång datorn och gå in på de här 

sidorna för att se vilka som var inne.”  

Han fortsätter sedan förklara hur ångesten och skammen ökade, vilket fick honom att bruka 

alkohol som ett sätt att döva skammen. Hur mycket han än bestämde sig för att sluta, var han 

tillbaka på samma plats redan dagen efter.  

”Jag har ju försökt att sluta med det och sagt imorgon är det sista gången sen är det slut, och nästa 

morgon var jag där igen och jag hade en skam jag började då när jag gick ut och chattade att dricka 

också för att dämpa min skam och mina skuldkänslor gentemot XX oh det var sen så att jag kunde 

chatta 6-8 timmar om dygnet.” 

Intervjuperson 11 berättar om hur hennes beteende framkallade en ambivalent känsla där ena 

sidan av henne behövde uppmärksamheten för att inte behöva känna sig ensam, samtidigt som 

hon berättar om känslan av att svika sig själv, att göra något som hon egentligen inte vill, men 

inte har makten att styra. Intervjuperson 11 har tidigare under intervjun berättat hur hon spelade 

på sitt utseende för att få bekräftelse av andra då hennes hemförhållanden inte var bra, 

”Det blev ett beteende som jag slog på för att få makten och även i sexuella relationer med killar var 

det på samma sätt jag kunde vara flirtig och fick bekräftelse men att jag svek mig också när jag 

hade sex med en kille som jag egentligen ville för att få bekräftelse […] men även det blev ju som 

en ond cirkel för när bekräftelsen, känslan av att få den för stunden, det var ju bara för stunden som 

jag blev bekräftad men när den här personen försvann eller situationen som kände jag mig ensam 

igen” 

Hon fortsätter att berätta om en specifik händelse som hon kommer ihåg där rädslan över att bli 

övergiven och ensam fick henne att använda sig av sex för att uppehålla intresset från killens 

sida. Detta citat visar på hur beteendena som individen har är ett sätt att döva eller fly känslor 

som ständigt återkommer i individens liv, det blir en återupprepning av det bekanta. 

”Jag hade träffat en kille några gånger och vi hade umgåtts där han ville ha sex och jag kände starkt 

att jag ville lära känna honom mer eller jag hade velat att det skulle handla mer om hans person 

eller min person där det slutade med att vi hade sex och då, för att jag minns att jag var rädd att bli 

övergiven och han inte skulle bli intresserad om vi inte hade sex, då kom jag ihåg att jag efter det, 

det kändes som att jag hade svikit mig själv så mycket.” 
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Intervjuperson 12 förklarar med detta citat:  

”Få lustkänslor i kroppen genom att dels att onanera har alltid funnits med i bilden väldigt tidigt och 

även började väldigt tidigt att ha förhållanden med killar, och de killar jag har varit väldigt kär i har 

varit väldigt lik min pappa i sättet att vara att utöva makt väldigt hård i ton och vara nedvärderad. 

Jag har behövt kämpa för att få deras uppmärksamhet.” 

Här visar vi på hur upprepningen kan gestalta sig och vår respondent förklarar att hon dragits till 

det hon känner igen, detta är även något som respondent 10 delar med sig av, i sin intervju:  

”Det hemska i det här är att jag kan ju säga att jag dragits till de män som har varit lite lika min 

pappa […] och det har ju också skapat en del i mig i alla fall att jag har haft någon slags sorts ideal 

att aldrig ge igen att blotta mig att vara extrem passiv som om det skulle hjälpa mig egentligen att få 

andra människor att avstå att slå mig vilket inte funkat men har varit en överlevnadsstrategi som 

inte har varit bra för mig, för de kompisar jag hade under min barndom eller tonårstid har varit 

väldigt dominanta.” 

Gemensamt för dessa citat är upprepningen av sökandet till det familjära och det kända. Vilket 

resulterat i att individerna sök sig till dysfunktionella förhållanden och som inte varit bra för 

varken självkänslan eller identitetsskapandet. Konsekvensen av att inte känna ett känslomässigt 

band till en social relation så som mamma eller pappa kan alltså leda till detta ständigt 

upprepande av dysfunktionellt beteende.  

Sammanfattning av resultatet  
Teoribildning/Genererad teori  
Vi har genom studiens gång kunnat följa utvecklingen av de data vi samlat in. I de tre olika 

faserna har vi försökt att anpassa urvalet efter den frågeställning som vi ansett mest intressant. 

Detta i sin tur mynnade ut i att vi bestämde att ändra vår kärnkategori. Hur kärnkategorin vuxit 

fram och skapat den mest centrala delen i de data har vi presenterat i resultatdelen. De specifika 

mönster vi kommit att finna var känslor som kretslopp, detta förklarar våra respondenters syn på 

deras upplevelser av sex- och kärleksberoendet.   

För att förklara detta kretslopp av känslor som vi i resultatet presenterat, innebär detta att 

respondenterna börjat sina liv med en känsla av ensamhet och tomhet. Denna ensamhet kan yttra 

sig på ett flertal olika sätt. Ensamhet behöver inte gestaltas genom att individen är fysiskt ensam 

utan det är en upplevelse. Ensamhet och tomheten går därför hand i hand då tomheten inte kan 

fyllas på av andra människor runt omkring. Trots att livet fylls med andra upplevelser och 

situationer, kvarstår känslorna av ensamhet och tomhet. Eftersom respondenterna fortsatt att dela 

med sig av sin syn på sig själva, har vi kommit underfund med att kretsloppet av känslor bygger 

vidare på den bristande självkänslan, att inte uppleva sig vara värd något, att inte uppleva att man 

bör ha samma rätt till plats på jorden som alla andra. Självkänslan trycks ständigt ned på grund av 

olika omständigheter, kanske finns det en mamma eller pappa som kommenterar till exempel 

utseende och som i sin tur får respondenterna att känna sig fula, odugliga eller mindre värda. Vad 

händer då när intervjupersonerna beskriver detta? Vad finns det för bot på att känna sig ensam 

och mindre värd?  

Jo, bekräftelsen av existensen. Denna bekräftelse kan se ut och gestaltas på olika sätt, men 

grunden är densamma: att visa på att ”jag” duger och är okej. Det kan vara en känsla av att 

bekräfta sig själv genom till exempel andra individer man möter, genom pornografi eller genom 

att chatta. Det bekräftelsen gör, enligt vår analys av materialet och respondenternas historier, är 
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att skapa flykt. Flykt från de obehagliga känslorna av att vara ensam och tom. Flykt från att det är 

jobbigt och tidskrävande att söka bekräftelse. Flykten från verkligheten och smärtan av att inte 

känna sig existentiellt bekräftad, flykten från den dåliga självkänslan. Detta skapar i sin tur 

kontrollförlust. Nu har känslorna i kretsloppet nått fram till förlusten av kontrollen, eskalerandet, 

den totala maktlösheten.  

Det finns ingen botten på ensamhetskänslorna, det spelar längre ingen roll hur mycket 

intervjupersonerna, chattar, onanerar, porrsurfar, har sex, söker bekräftelse genom kärlek - 

ingenting verkar nu hjälpa. För stunden upplevs dock en känsla av tillfredställelse, men denna 

nivå ökar också i takt med att samma dos chatt eller porr ökar, och når till slut heller inte samma 

önskade effekt. Därför menar vi i vår teoribildning att nästa steg i kretsloppet är skam och skuld. 

När känslorna av ensamhet/tomhet och den bristande självkänslan inte botas av bekräftelsen, när 

flykten från dessa känslor förlorar proportioner då kommer skammen ikapp. Familj, barn och 

vänner blir lidande när respondenten inser vad det är som faktiskt händer, när skammen och 

skulden blir så stor över beteendet att de inte kan sluta trots att de kanske vill.  

Vad vi menar är alltså att respondenterna förklarat sina subjektiva upplevelser på en mängd olika 

sätt, tillsammans med en rad olika formuleringar och begrepp. Vi har genom processen av 

kodning och analys därför kommit fram till ett sätt att förklara upplevelserna på. Att sortera och 

ordna kategorier av känslorna som ett kretslopp som bygger på varandra och ger varandra näring 

att fortsätta finnas och fortsätta kännas.   

Sammanfattning del 2 
Vidare in i resultatet drar vi kopplingar mellan känslorna som kretslopp och sociala relationer, 

identitetsskapande och konsekvenser. Det som framkommit är hur till exempel en rigid och 

sträng pappa kan skapa känslor hos barnet/ungdomen av att inte våga öppna sig känslomässigt. 

Hur en gränslös mamma eller en mamma som blir mer som en vän, inte uttrycker någon stabil 

grund att förhålla sig till, vilket gör att gränserna för vad som kan vara ”okej” försvinner. Det 

respondenterna även delat, som vi kopplar till de sociala relationer, är hur känslan i hemmet av 

att inte varit tryggt delats. Det kan ha funnits en rädsla och sökande efter bekräftelse på andra sätt 

när detta inte existerat i hemmet.  

Vidare leder känslorna som kretslopp i relation till identitetsskapande till känslor där individerna 

haft svårt att veta vem de är. Det har ibland funnits en förvirring eller en osäkerhet. Något som 

varit återkommande är också hur rollerna är fördelade, vilka känslor som är okej att visa och för 

vem inom familjen. Identitetsskapandet har inte skapats genom kärlek och tillit där tryggheten 

varit det primära, utan känslorna av att inte duga har istället varit återkommande. Det har för 

vissa respondenter inte varit accepterat att känna sig ledsen eller kanske gråta inför sin familj.  

Vidare har dessa känslor i relation till varandra lett till konsekvenser. Konsekvenserna kan 

gestaltas i flykt från det som varit jobbigt och obehagligt att behöva prata om. En annan 

konsekvens som våra respondenter delat med sig av, är den konstanta upprepningen av vad som 

kanske tidigare hänt i deras liv, eftersom de dragits till det som känts bekant. Är det bekant att ha 

en sträng pappa och en gränslös mamma kan detta varit upplevelser som senare i livet kommit att 

påverka partnervalet. Konsekvenserna har även hos våra deltagare resulterat i att de försökt sluta 

men varit inkapabla till detta. Beroendet har till så stor del tagit överhand och gjort det närmast 

omöjligt att upphöra.    
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Vi har nu försökt att skapa en förståelse kring de upplevelser som framkommit genom våra 

intervjuer. Eftersom att kärnkategorin är en process bygger också teoribildningen känslorna av 

ensamhet/tomhet, dålig självkänsla, flykt, kontrollförlust och skam/skuld på varandra. Det är en 

ständig kretsgång av känslor där sex- och kärlek kommit att bli botemedel.  

 

 

 

 
Figur 3 visar därefter hur känslorna som kretslopp relateras till de andra kategorierna som vi tagit upp i del 

2: sociala relationer, identitetsskapande och konsekvenser.  
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Diskussion 
Detta avsnitt inkluderar en diskussion av resultatet där vi avser att reflektera och diskutera kring 

vårt syfte som har varit, att förklara de subjektiva upplevelserna i form av känslor, 

familjerelationer och andra sociala relationer. Vi kommer också inkludera vår frågeställning som 

varit att förklara vad ett sex- och kärleksberonde är och återkommande teman som har stått i 

relation till individens eget känsloliv och sociala relationer. Vi kommer även att diskutera vårt 

resultat i jämförelse med den tidigare forskningen. För att sedan att redovisa en teoretisk 

referensram samt en diskussion om denna. Vi har valt att ta avstamp i den symboliska 

interaktionismen med koppling till vår egen teoribildning med fokus på George Mead och Erving 

Goffman. Varför vi valt den symboliska interaktionismen var på grund av individernas 

interaktion och tolkning av omvärlden och samspelet med denna, tillexempel familjemedlemmar. 

Vi har ansett det vara viktigt att lyfta det samspel som vi lyckats lokalisera mellan våra 

intervjupersoner och deras omgivning eftersom det är emotionerna eller känslorna som kretslopp 

inte uppstått från tomma intet utan i samspel med andra. Vi kommer även att dela med oss av en 

självkritisk reflektion, där vi redovisar vad vi ansett varit problematiskt med vår metod. Sist 

kommer vi föra en argumentation för framtida forskning inom vårt område. 

 

Diskussion av resultatet 
Eftersom syftet med vår uppsats har varit att förklara de subjektiva upplevelserna i form av 

emotioner, med fokus på familjerelationer och andra sociala relationer som individen berör, har 

vi genom våra intervjuer försökt att skapa en bild av individens historia och förklaringar kring 

varför beroendet uppkommit. Det som är intressant i denna del av processen och uppsatsen är att 

vi nu som studenter och forskare skall försöka ta ett kliv utanför vårt resultat för att kunna 

analysera detta. Genom det vi påvisat under rubriken teorigenerering och framkomsten av vår 

kärnkategori och de andra närliggande kategorierna anser vi att vi uppnått en förklaring av hur 

beroendet kan uppstå och visat sig. Vi har i vår studie visat på att det finns gemensamma 

nämnare som är återkommande i respondenternas livshistorier. Genom kodningen och analysen 

har vi hittat återkommande nämnare som varit gemensamt hos alla respondenter. Detta är 

grunden och det som mynnat ut i vår kärnkategori känslor som kretslopp. Enligt oss som 

författare kan inte ett sex- eller kärleksberonde existera utan att dessa känslor existerar hos 

individen. Vi anser efter att grundat detta i en rad olika data, att detta är kärnan i upplevelserna 

kring beroendet. Utifrån vad vi kan se i vårt data och i vår resultatdel så behövs även andra 

sociala relationer för att upprätthålla beroendet.      

Utifrån de 12 intervjuer vi haft återkom det sex centrala känslor. Vi kunde se hur dessa känslor 

likt en kretsrörelse reproducerades av varandra och länkas samman.  

Vi har funnit att gemensamt för våra respondenter har varit en dysfunktionell uppväxt på ett eller 

annat sätt, där sex av olika former varit ett sätt för individerna att frigöra sig från jobbiga känslor. 

Dessa känslor har i sin tur bidragit till vår kärnkategori, där vi kommit fram till att föräldrarnas 

roll varit avgörande, oavsett på vilket sätt föräldrarna har hanterat miljön i hemmet. Alltså oavsett 

om det funnits en rigid mamma eller pappa, om det funnits en promiskuös mamma eller pappa, 

har avståndet mellan barn och förälder lett till brister. Dessa brister har i respondenternas liv givit 

upphov till att söka bekräftelse, sex och kärlek från andra människor i omgivningen. Detta anser 

vi ligger till grund för att deras egenvärde bestämts av andra människor, vilket åsamkat en 
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existentiell kris hos respondenterna. Individernas beteenden kan ha skiljt sig åt i form av olika 

sätt att hantera den bristande kontakten och egenvärdet. Grunden till individernas beteenden är i 

stort sätt lika, men dock skiljer sig utåtagerandet åt.  

Utifrån resultatet som vuxit fram har vi insett hur stor betydelse omgivningen och samhälle har 

på individen. Vi menar att våra respondenter varit beroende av att söka existentiell bekräftelse 

genom att ta till andra människor och deras uppmärksamhet för att känna att de själva duger. Det 

ständiga sökandet efter den ultimata bekräftelsen har tagit över våra respondenter där kontrollen 

gått förlorad eftersom ingenting tycks hjälpa i längden. Hos dessa individer har tryggheten och 

självkänslan gått förlorad, men istället för att för att ge sig själv trygghet och bekräfta sin egen 

existens förlitar sig individerna på andra människor som skall ge dem trygghet och bekräftelse. 

Detta kommer dock inte hjälpa eftersom tomrummet kvarstår, individen måste fylla detta tomrum 

med egen kraft, genom att försöka bekräfta och vara trygg i sig själv.  

Under forskningsprocessen har vi som författare personligen fått en rad olika insikter när det 

gäller hur vi själva hanterar och söker bland annat bekräftelse, hur vi själva känner igen oss i 

känslorna som våra respondenter påvisat. Vi har också märkt mer och mer hur vår sociala 

omgivning också faller in i liknande mönster, vilket vi inte varit medvetna om tidigare. Resultatet 

har givit oss en större förståelse för hur nätdejtning, Instagram och Facebook osv, ständigt ger 

näring till bekräftelsesökande individer. För att relatera forskningen till ett större perspektiv 

menar vi därför på att det finns mycket i dagens samhälle som frodar och livnär oss människor 

genom att det är möjligt att ständigt får uppmärksamhet och bekräftelse. Samhällsklimatet i 

västvärlden kan göra det möjligt att upprätthålla sökandet av att vilja duga i relation till andra, 

eftersom att vi ständigt befinner oss i rummet som också gör det möjligt. 

Studien påvisar också känslorna i kretslopp i relation till kategorin konsekvenser. Här får vi följa 

utvecklingen av ett beroende som i värsta fall kan vara livshotade. Eskalerandet, tomrummet, och 

skammen har vuxit sig så pass stark att beroendet hittar nya vägar för att fly detta vilket enligt 

vissa av våra respondenter nästan kostat dem livet. Det är viktigt att förstå att detta inte är 

självvalt, eller någonting som man egentligen vill göra, utan det blir ett måste för att klara av 

känslorna som existerar.  

Vi har en förståelse för att omvärlden och samhället kan tycka att detta beroende inte finns, 

eftersom sex och kärlek är någonting som faller sig naturligt, uppenbarligen, i alla människors 

liv. Befinner man sig inte i ett sex- och kärleksberoende är det svårt att ta till sig det och inse vad 

det är. Dock har vi som författare till studien utifrån alla intervjuer kommit problematiken och 

beroendet väldigt nära, och därför skapat oss en förståelse och kunskap. Resultatet av studien står 

också i relation till den ambivalens som vi anser finns i samhället när det talas om sex och kärlek. 

Å ena sidan uppfattas sex som något lustfyllt, något som alla behöver och har, som säljer och 

ständigt uppmärksammas inom massmedia. Sex är något njutningsfullt och kärlek något vackert. 

Å andra sidan är det fortfarande tabubelagt att prata om sexets baksidor, om hur till exempel 

pornografi förändrar synen på vad som anses ”normalt” och inte, och hur lätt det är att bli 

beroende av självsex och pornografi.  

Vi har insett genom studiens gång vikten av att prata om sex- och kärleksberoendets existens och 

hur våra intervjupersoner genom sitt deltagande gjort det möjligt. Vi har mötts av stort 

engagemang och förhoppning om att denna studie når ut och blir bidragande till att öka 

kunskapen i samhället.  
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Eftersom detta är en kvalitativ studie har inte syftet varit att generalisera resultatet på en större 

population, dock anser vi att modellen: känslor som kretslopp, besitter ett generellt 

förklaringsvärde och skulle kunna appliceras på andra beroendeproblematiker.  

 

Diskussion av vårt resultat kopplat till tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer vi att beröra hur vår studie bidragit till forskningsvärlden, samt den 

tidigare forskning som vi valt att lyfta. Första temat vi använt oss av var missbruket/beroendet 

som inte tas på allvar. I studien av Reay, Attwood och Gooder (2012) lyfter författarna 

massmedias och samhällets syn på individer med sex- och kärleksberonde och hur beroendet görs 

till åtlöje. Vårt fokus har dock inte varit att lyfta samhällets syn och bemötande, men detta har 

dock varit oundvikligt för våra respondenter att berätta vid intervjuerna. Vi har genom 

intervjuerna förstått att när respondenterna försökt att få hjälp har detta varit besvärligt och svårt, 

samt att de i några fall sökt hjälp för andra problem men sedan funnit att ett sex- och 

kärleksberonde kan vara grunden.  

I det andra temat konsekvenser av sex- och kärleksberonde beskriver Schneider (2000) 

konsekvenserna av hur detta beroende kan påverka den nära familjen. De kvinnor och de män 

som blivit intervjuade i studien menar på att deras män har ett förhållande till pornografi på 

internet som varit minst lika påfrestande som en fysisk otrohetsaffär. Även detta tema är 

ingenting som vi själva har belyst genom syfte frågeställning men vi har kunnat beröra dessa 

känslor och tankar hos respondenterna när beroendet gått ut över en partner. Som intervjuperson 

8 berättade vilket även lyfts i resultatdelen hur hans skam och skuld stärktes gentemot hans 

partner som sårades av hans utåtageranden.  

Nästkommande tema berör sex som något farligt vilket lyfter känslor som uppstår hos individer 

med sex- och kärleksberoende och hur känslor av skam och skuld, gentemot sig själv och andra 

uppstår. Temat lyfter också hur sex används som att döva ångest eller depressioner. I Nair, 

Pawar, Kalra och Shah (2013) studie lyfts hur individerna har ett beteende som inte går att 

kontrollera och hur deras beteenden väcker ett obehag och en känsla av att inte kunna sluta. Vi 

har i vår studie sett hur detta tema gör sig påmind där kontrollförlust, eskalerande och obehag är 

ett faktum hos våra respondenter. Likt studien är även hur våra respondenters beteenden inte 

upphör trots att respondenterna verkligen vill sluta. Vi har dock i vår studie skapat en förklaring 

till att de finns fler känslor än bara skam och skuld, och hur dessa samverkar med varandra.  

Vårt fjärde tema var internets trygga plats där vi lyft tre olika forskningsartiklar skrivna av 

Griffiths (2012), Schwarts och Southern (2000) som berör hur internet fungerar som en enkel och 

billig plats för sex och pornografi, där eskalerandet kan ske väldigt fort. Detta på grund av att 

individen kan skydda sin identitet och får en enorm tillgång till pornografi. Genom framväxandet 

av vår studie har även detta tema varit återkommande och relevant, vi har i vår resultatdel berört 

hur pornografin vuxit sig starkare och som intervjuperson 10 nämnt att den bristande kontrollen 

av verkligheten bidragit till en stark upplevd kontroll av att kunna välja fritt bland pornografi på 

internet. Även i Ozack och Ross (2000) där en jämförelse gjorts med andra beroende, och försökt 

att bringa förståelse i hur ett sexberoende kan se ut på internet och hur stark denna beroendeform 

är, kan vi se hur detta stärker varandra. 
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Vårt sista tema berörde sex och kärlek som passion och känsla där den tidigare forskningen lyfter 

att kärlek kan påverka människor på samma sätt som droger och att abstinensbesvär kan uppstå 

om individen inte får sin dagliga dos kärlek, precis som ett kemiskt missbruk. Individer kan 

utveckla ett kärleksberonde på grund av att en anknytning har gått snett, och drar sig därför till 

individer som på samma sätt stöter bort dem, för att återupprepa mönster av att vilja ha någonting 

som de inte kan få. Denna känsla är så stark och kan utsätta individen att utföra handlingar och 

ageranden som kan kosta sociala relationer på sikt. I likhet med denna studie har även vi berört 

element av detta återupprepande av det som individen känner igen. Vad vi har försökt att göra var 

att lyfta detta beteende och försöka förklara det ständiga kretsloppet i relation till känslor av att 

inte vara bekräftat och att ständigt söka den bekräftelsen på annat håll.      

Teoretisk referensram  
George H. Mead ”Jaget” & ”Den generaliserade andra”  
George H. Mead berör socialpsykologiska tankar och har utvecklat en teori kring ”jaget”. Jaget är 

någonting som ständigt utvecklas, som inte existerade från födseln, utan har kommit att växa 

fram under livets gång. Det som för progressen av jaget framåt är kontakten med andra 

människor, alltså sociala erfarenheter. Detta betyder att individen utvecklas i relation till andra 

människor och att ett jag skaps genom denna sociala erfarenhet som vi får genom mötet med 

andra. Han menar också på att denna sociala process eller erfarenheter speglar jaget struktur, och 

utan samvaro med andra människor kan inte ett jag skapas. Då vi behöver andra att referera till 

för att veta vem man själv är (Mead, 1976:109, 112, 114).  

Vi vill i diskussionsavsnittet koppla Meads tankar kring jaget och framförallt begreppet ”den 

generaliserade andra” till vårt resultat. Den generaliserade andra innebär ett organiserat samhälle 

eller social grupp (till exempel familj) som utvecklar och stärker personens ”jag”. Individens 

beteende påverkas av den generaliserade andra genom den sociala processen. Detta betyder att 

denna sociala grupp av den generaliserade andra utövar en slags kontroll över beteendet hos 

medlemmarna i denna grupp. Vilket resulterar i att formen av den sociala process eller samhälle 

ingår som en bestämd medverkande kraft i individens medvetande. Individen tänker i abstrakta 

tankar utifrån den generaliserade andra uppfattningar, gentemot honom eller henne själv. Detta 

kan tyckas invecklat, men kontentan tillhandahåller att individens tänkande endast uppstår i att 

anta en generaliserade andras attityder och uppfattningar gentemot honom eller henne själv. Det 

är den generaliserade andra som får individen att uppleva och att tänka, vilket innebär att den 

självmedvetna människan tar eller applicerar de ordnade sociala uppfattningarna hos den givna 

sociala gruppen eller samhället på sig själv (Mead, 1976: 120-121).  

När vi uppmärksammar känslor av olika slag, till exempel en ond tand behöver detta inte vara i 

förbindelse med vårt eget jag. Smärtan identifieras till en viss del med vårt eget jag, på grund av 

vår erfarenhet ihop med tandvärken och att vi kommer ihåg hur det kändes. För att smärtan skall 

försvinna har vi då tagit till lindring, genom att söka upp en tandläkare eller smärtstillande och 

resultatet blir att smärtan försvinner. Detta leder till att nästa gång känslan uppstår eller att tanken 

verkar har vi fått mer erfarenhet av hur vi kan döva och dämpa den smärtan (Mead, 1976: 127.)     

Erving Goffman ”Stigma” 
Erving Goffman använder sig av termen stigma, vilket används som en benämning på en 

egenskap som en person äger vilket avviker från den rådande normen i ett samhälle eller en 

grupp. Goffman (1963:14) beskriver att en individ kan ha tre olika typer av stigman, den första 
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innefattar kroppsliga stigman så som avvikande drag som inte tillhör den rådande normen, den 

andra kategorin av stigman är egenskaper som rör den enskilde personen till exempel alkoholism 

eller psykiska sjukdomar. Den tredje typen av stigma som Goffman diskuterar är det som handlar 

om etnicitet, nationalitet eller religion.  

Goffman (1963: 50) diskuterar stigmat i termer av misskrediterande och de misskreditabla, att 

vara misskrediterad innebär att en persons stigma är synlig eller i alla fall känt av andra, medan 

de misskreditabla har ett stigma som inte går att ses med blotta ögat eller att det inte är känt i 

gruppen som den stigmatiserade umgås i för stunden. Att inneha ett stigma som inte syns utåt gör 

att individen ständigt måste anpassa sitt beteende efter personer som är i närheten eller ta till 

lögner för att undvika situationer som kan avslöja stigmat.   

Även om individen skulle kunna hålla stigmat hemligt, kunna begränsa sitt beroende, vilket 

många av våra respondenter gjort under en längre tid, så har de även yttrat likt Goffman 

(1963:81) skriver att intima relationer med andra människor försvåras. Å ena sidan kan individen 

hitta en människa och lita på denna, där hemligheten och stigmat kan bevaras.  Med begreppet 

den moraliska karriären menar Goffman att den stigmatiserande individen går igenom en 

socialisationsprocess som är indelad i två olika faser. I den första fasen lär sig individen de 

normativa förväntningar som samhället och gruppen har över vad som ses som avvikande eller 

inte. I den första fasen tar individen till sig de identitetsföreställningar som är accepterade och tar 

till sig de normalas föreställningar och värderingar över hur det skulle vara att ses som 

avvikande. I den andra fasen lär sig individen att personen själv har ett stigma, och får en 

förståelse för vad detta stigma innebär i detalj för sin egen identitet och vilka konsekvenser detta 

innebär. Goffman menar på att tidsföljden och samspelet mellan dessa faser i en individs 

moraliska karriär är betydelsefull för personens utveckling. Enligt Goffman finns det fyra 

socialisationsmönster som blir möjliga för individen. Vi kommer enbart nämna en av dessa och 

det är det socialisationsmönster som innefattar att individen blir tillvarse sitt stigma senare i livet, 

där personen grundligt har fått lära sig relationen mellan de normala och stigmatiserade. Hur en 

sådan person kommer ha svårt att förändra den identitet som hans stigma innebär och kommer 

med stor sannolikhet att se ner på sig själv ännu mer än vad han redan gör (Goffman, 1963:40-

43). 

Diskussion kring den teoretiska referensramen 

Vi skall i detta avsnitt av diskussionen diskutera vår teoretiska referensram, som utgörs av Mead 

och Goffman i relation till vårt resultat. Som vi har förklarat i föregående avsnitt där en individs 

”jag” utvecklas och skapas genom de sociala erfarenheterna och relationerna som en individ 

integrerar, kan vi koppla detta till våra respondenters interaktion med sig själva och samhället. 

Som vi visat på i vårt resultat har våra respondenter från tidig ålder skapat sociala band till sina 

föräldrar och under flera år framöver. Respondenterna har på ett eller annat sätt införlivat andras 

attityder emot dem själva som de tror att andra haft mot dem. Dit vill vi koppla den 

generaliserade andra, både som familj och det ständiga ”bekräftelsesökandet” från omgivningen. 

Det är den generaliserade andra som bestämmer vilket förhållningssätt de skall ha gentemot 

varandra och vilka normer och värderingar som existerar i familjerna. Våra respondenter blev 

medvetna om sig själva i förhållande till sin familj, där uppfattningarna kring individens identitet 

och ”jaget” skapades genom att de applicerade sociala uppfattningar i familjen på sig själva. Våra 
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respondenter blev på så sätt till i relation till sin familj och den generaliserade andra. Individens 

symboler kan också modifieras genom att omgivningen styr erfarenheterna av symbolerna. För 

att dra ytterligare kopplingar och använda Meads begrepp den generaliserade andre till vår 

teorigenerering så menar vi att de respondenter som vuxit upp i olika familjekonstellationer där 

normer och värderingar skiljt sig åt på olika sätt, kan ha skapat en förvirring över hur ”jaget” 

skulle konstrueras. Detta på grund av den generaliserade andres attityder mot våra respondenter 

skiljt sig åt. Även respondenter där familjens värderingar och normer inte stämt överens med 

respondentens eget bild av världen, kan vi även där se hur en förvirring har uppstått som lett till 

vår kärnkategori.  

Det vi även kan se i vårt resultat är att respondenten sökt sig till andra generaliserade andre för att 

stabilisera sitt förvirrande ”jag” genom bekräftelse av andra. Denna generaliserande andre har 

därför utvecklat och stärkt respondentens ”jag” för en liten stund.  

En intressant aspekt som vi vill lyfta är den sociala erfarenheten och med koppling till 

familjerelationer och sociala band. Likt Meads exempel med tandvärken, där våra sociala 

erfarenheter givit individen redskap att hantera den smärta som individen tack vare sina tidigare 

erfarenheter av att lindra tandvärken med smärtstillande eller ett tandläkarbesök. Vi kan se hur 

våra respondenter redan från ung ålder lärt sig att ta till självsex eller/och pornografi som lindring 

när jobbiga känslor, som obehag eller ångest uppstått. Det är från den första erfarenheten av att 

lindring uppstår en kort stund som ett eskalerande kan ske. Genom att respondenterna ständigt 

strävat efter lindring som de upplevt genom sina erfarenheter. Att de obehagskänslor som de 

kände, för en stund upphört. Erfarenheterna av att lindra smärtan har respondenterna lärt sig att 

detta kan vara genom sex, kärlek, porr, självsex eller chatt osv. Så när uppmärksammandet av 

tomheten, ensamheten, ångesten och självföraktet gör sig påmint vet därför respondenten vilken 

typ av smärtstillande som behöver användas.   

Ett annat begrepp som vi vill koppla vårt resultat till är stigma. De flesta av våra respondenter 

hade ett beteende som inte var känt av någon annan än de själva, det handlade om i allra största 

grad om att dölja sitt beteende för närstående och familjemedlemmar. Eftersom det existerar 

normativa regler kring sex och kärlek på ett ambivalent sätt i samhället, där vissa sexuella 

beteenden anses vara ”okej” och andra inte. Den ambivalenta synen på sex bidrar till att skam och 

skuld är vanliga känslor att känna inför andra personer och även sig själv. Våra respondenter har 

berättat om hur deras tidiga möte med sex och hur det på ett eller annat sätt varit skamfullt men 

spännande, hur det som inte ansågs okej var det som de drogs till. Oberoende av vilken ålder våra 

respondenter har vuxit upp i så har alltid normerna existerat även om det skiljts sig åt. 

Goffman använder begreppet de misskreditabla, ett stigma som går lätt att dölja men som ändå 

delar upp individerna i ett vi och de, det andra begreppet är misskrediterande stigman det som 

syns. En person som har ett misskrediterande stigma, som syns utåt skulle kunna vara en hemlös 

narkoman som enbart genom en blick av en annan blir dömd eller personer med missbildningar 

som inte går att dölja. Jämfört med det har våra respondenter ett stigma som inte går att urskilja 

utifrån synen av dem. Respondenterna har hängt upp sin identitet på lögner av att allt är bra, att 

träffa personer som de själva inte har en personligkoppling till i deras sexuella utåtageranden. På 

detta sätt döljer de sina stigman även från sina närstående. Ett sex- och kärleksberoende är alltså 
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ett misskreditabel stigma som vi inte kan se, likt andra beteendeberoende som till exempel 

spelmissbruk är detta lätt att dölja vilket gör att kunskapen och diskussionerna om stigmat är 

svårt att lyfta.  

De misskreditabla skulle lika gärna kunna vara vår granne, vår chef eller en lärare, med ett 

polerat yttre som sköter sina vardagliga sysslor innan beroendet eskalerar. Vi har blivit medvetna 

om att våra respondenter har gått i flera år med detta beroende och kunnat dölja det för samhället 

och den närmsta klicken. Det är när vardagssysslorna blir lidande som ett misskreditabel stigma 

kan övergå till ett misskrediterande stigma eftersom utomstående i detta fall vill få förklaringar 

om varför personen beter sig som den gör, genom att till exempel missköta arbetet. Det är en 

persons moraliska karriär lär individen vad som är accepterat och hur detta påverkar hela 

individens utformning. Våra respondenter har själva berättat hur sex och porr som en flyktväg har 

frigjort de från känslor som inte varit önskade, även om det känt sig skamfyllda över sina 

beteenden. Det vi menar är att våra respondenter i denna studie har senare i livet lärt sig att de har 

ett beteende som varit stigmatiserat både från samhällets sida och sin egen. Hur de redan från det 

att de är små gått emot normen som väckt känslor av obehag men samtidigt frigjort de från andra 

känslor som de vill fly.  

På detta sätt blir deras stigma ambivalent och något som botar för en stund men väcker känslorna 

igen fast denna gång starkare än vad de varit innan. Detta stigma har på ett sätt ständigt varit 

närvarande i respondenternas liv och påverkat personens utveckling, där en ständig kamp att bli 

av med sitt beteende existerat men samtidigt som personerna inte kunnat klara av vardagen utan 

sitt beroende av sex och kärlek. Hur deras egen identitet byggt på detta stigma och andras 

bekräftelse av deras existens.  

Personliga reflektioner 
Vi vill börja med att inleda detta avsnitt med att diskutera och reflektera kring vårt eget synsätt 

genom processens gång. Att studera detta valda fenomen har inte varit enkelt, det är ett otroligt 

känsligt och svårhanterligt ämne att prata om och beröra. Det har varit en ny och ganska sluten 

värld som öppnat upp sig inför oss, där det tog tid att etablera sig och vinna förtroende. Vi har 

stött på mycket kritiska blickar och frågor om vad vårt egentliga syfte med studien har varit. 

Troligen på grund av samhällets och massmedias skapade bild, hur sex- och kärleksberoende 

blivit något spännande och romantiserat. Det tog ganska lång tid för respondenterna att inse och 

förstå att vårt syfte var seriöst och att vi inte ville bidra till ett förlöjligande eller romantiserande.  

När vi intresserade oss för ämnet såg vi det som spännande och vår förförståelse låg riktad mot 

andra typer av sex som fetischer, som till exempel BDSM, (bondage discipline sadism and 

masochism), men vi kom tidigt till insikt att detta beroende är någonting helt annat. Det vi har fått 

möta har varit sorg, tragedier och förödande konsekvenser.  

Det resultat som vi fått fram genom vår grundade teori är att individens subjektiva upplevelser 

kring sitt beroende är grundat i känslor som kretslopp. Dessa känslor påverkar sex- och 

kärleksberoendets framväxt och vi anser att dessa känslor har en central roll i utvecklandet och 

gemensamt för upplevelserna genom forskningen.  
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Det har varit en ganska svår och krokig väg som vi vandrat, som varvats med tårar och skratt. Det 

vi har fått ta del av är bitar ur människors innersta rum som varit plågsamma att komma nära och 

prata om. Vad vi har kommit till insikt med under studiens gång är bristen på kunskap och 

forskning inom detta område. Det vi har stött på är delvis öppna och intresserade människor men 

också människor som rycker på axlarna åt problemet. Vi har haft tur att kunna komma runt våra 

urvalsdilemman och brister på respondenter genom att vägra ge upp.  

Den bristande kunskapen och forskningen gör sig påmind bland våra respondenter där de 

verkligen vill se en förändring, att samhället verkligen tar detta beroende på allvar. Där håller 

även vi med. Det vi har stött på är en ilska och frustration över att inte få den hjälp man behöver, 

när allt annat i livet tappar färg.  

Även för oss som författare har detta varit en inre resa där vi faktiskt införlivats med enormt 

mycket kunskap och förståelse. Vi anser att det verkligen ligger i tiden att erkänna sex- och 

kärleksberoende och använda statliga medel till att driva till exempel terapi, gruppterapi och 12-

stegs program. Precis samma behandling som andra typer av beroende tillhandahåller.  

Vi vill vara extra tydliga med att vi valt att mejla ut studien till samtliga respondenter för en 

återkoppling och ett godkännande. Detta har fungerat väldigt bra då vi inte fått något bakslag, 

samtidigt som vi då säkerställt att vårt resultat och vår citathantering stämmer.  

Självkritik  
Eftersom vi har fått tag i våra respondenter genom olika kliniker finns risken att dessa personer 

hade en likvärdig upplevelse av sina beroenden. Alla respondenter går eller har gått i terapi och 

svaren kan vara missvisande genom den terapeutiska upplevelsen som de själva har. En del av 

dessa personer arbetar även nu för att hjälpa andra vilket även kan påverka deras syn på 

beroendet. Vi har även full förståelse för att dessa olika kliniker kan ha påverkat de personer som 

de har delgivit oss att få intervjua, hur deras val av personer varit av någon specifik anledning.  

Vi har även haft en intervju via mejl där respondenten fick svara djupgående på en del frågor men 

där vi inte haft möjligheten att ställa följdfrågor direkt som vid en talintervju. Vi har dock ansett 

att personens svar varav kvalitativ börd så vi ansåg inte att följdfrågor varav intresse. Under våra 

face-to-face intervjuer och telefonintervjuer hade vi ingen direkt intervjuguide utan bad 

respondenterna berätta om sitt liv och uppväxt i allmänhet, hur beroendet uppdagades och 

liknande. Detta kan ha gjort att vi har missat en del relevant information som vi själva inte 

reflekterat över. 
 

Vi är införstådda med att det resultat som kommit fram under studiens gång inte behöver vara 

representativt för personer med ett sex- eller kärleksberoende utan att det självklart finns 

individer som avviker, men vårt resultat skulle mycket väl kunna vara representativt. 

 

Metodologiska dilemman  
Vi gick in på fältet med lite kunskap om grundad teori, vi fastnade för metoden av den anledning 

som Glaser beskriver i sin bok ”att allt är data”. Vi hade enbart några få respondenter från början 

att intervjua och hade en tanke att välja självbiografier och bloggar som andra källor att använda 

oss av. Vi förstod relativt fort att de data som skulle komma att framgå i den öppna fasen och den 

selektiva fasen inte skulle räcka med enbart fyra intervjuer och självbiografierna. Vi hade under 
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arbetets gång haft kontakt med olika personer som varit villiga att ställa upp på intervjuer men 

som av en eller annan anledning hoppat av, och vi har åter varit på ruta ett, vilket hade fått oss att 

fundera på om fenomenet sex-och kärleksberoende varit rätt ämne att studera. 

En ytterligare fördel med grundad teori var att våra respondenter haft möjligheten att lyfta det 

som de har ansett varit det viktigaste i sina historier. Eftersom grundad teori har tre olika faser 

där forskaren ständigt samlar in data och analyserar har vi som forskare känt att vi har kommit 

fenomenet djupare inpå. Vi har kunnat använda oss av terapeuterna som haft en vidare inblick i 

beroendet och i behandlingen för att få oss en förståelse vad ett sex- och kärleksberoende 

egentligen innebär. För att sedan i både den selektiva och teoretiska fasen kunnat få en förklaring 

för och hur fenomenet uppstår, av de respondenterna som fortfarande varit i en tillfrisknande fas. 

En annan fördel med grundad teori var att vi genererade en teori, vi hade under avsnittet tidigare 

forskning svårt att hitta relevanta artiklar av kvalitativ börd, där en förklaring för beroendet lyfts 

och av denna anledning kände vi att vi kunde bygga en egen teori kring fenomenet. Då tiden har 

varit knapp och begränsad har vi inte kunnat arbeta med vårt data lika länge som vi velat. Vi hade 

dock från början velat göra en grundad teori, men vi anser att om tidsramen varit mer omfattade 

hade urvalet kunnat bli bredare och mer data samlats in vilket hade lett till att en starkare teori 

hade bildats.  

Vi är väl medvetna om att vi i slutet av denna studie hade kunnat använda oss av en hermeneutisk 

metodansats då vi efter mycket om och men fått tag i totalt 12 respondenter. En hermeneutisk 

metod hade varit till fördel då vi haft djupintervjuer, men eftersom tiden har varit begränsad så 

fann vi ingen möjlighet att ändra metod. Även andra metoder hade kunnat användas, men då hade 

syftet och frågeställningen förändrats med den.  

Förslag på framtida forskning  
Vi anser att mer forskning med en kvalitativ metodansats behövs, där intervju genomförs och 

individen får vara i fokus. Vi anser också att en förståelse behöver lyftas kring att detta beroende 

är precis lika allvarligt som kemiska och processmissbruk/beroenden. Vi vill se att forskningen 

verkligen tas på allvar och får publicitet, där sex- och kärleksberoende individer kan få tala och 

dela med sig av sina erfarenheter och blir respekterade och accepterade av samhället och 

massmedia. Det finns ett stort tabu kring detta ämne som vi berört i studien, där den ambivalenta 

synen på sex fick oss som forskare intresserade. Därför anser vi att den framtida forskningen bör 

läggas på likheten till andra beroende och att kunna reducera de tabun som är förknippade med 

sex- och kärleksberoende genom att sprida kunskap och förståelse.    

Ytterligande fokusområden på framtida forskning kan vara hur vården bör utforma sitt 

bemötande inför denna typ av beroende. Likaså fokus på att ge rätt behandling vid specifika 

symtom, det krävs alltså en förståelse för hur detta beroende skall behandlas och tas om hand. Vi 

ser att forskning inom detta område skulle vara av hög relevans.   
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Bilaga 1 
Intervjuguide till mejlintervju samt telefonintervju 

1. Vill du berätta lite om dig själv?  

- Uppväxt?  

- Relationer under uppväxten, till vuxna rumt omkring?  

2. Skulle du vilja berätta lite om ditt beroende?  

- Uppdagande?  

- Andra beroenden?  

3. Hur kommer det sig att du sökte hjälp för ditt sex eller kärleksberoende?  

- Vändpunkter?  

4. Hur såg du på dig själv under din beroendeperiod och hur ser du dig idag? 

 

5. Upplevde du att du var tvungen att komma till en viss punkt i livet, innan du kunde påbörja en 

förändring?  

 

6. Har du egna teorier kring uppkomsten av ditt beroende? (Krävs mycket självdistans och insikt 

för att svara på denna fråga, testa om du vill) 

 


