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HYPERSEXUELL STÖRNING OCH LIVSKVALITET, 
PSYKISKT LIDANDE SAMT NEGATIVA KONSEKVENSER 

 
Maria Breide 

 
APA har föreslagit den nya diagnostiska kategorin, hypersexuell 
störning, för att effektivisera forskning kring individer med normativa 
men omåttliga sexuella beteenden associerade med lidande. 
Pilotstudiens syfte var att undersöka om symptomnivå mätt med 
Hypersexual Disorder Screening Inventory (HDSI), var relaterat till 
upplevelsen av livskvalitet, psykiskt lidande och nedstämdhet samt 
förekomst av negativa konsekvenser. Syftet var även att utforska 
HDSI’s samstämmiga validitet. Deltagarna, vilka rekryterades genom 
annons, besvärades av omåttliga sexuella beteenden. Inga skillnader 
förelåg mellan grupperna som jämfördes avseende livskvalitet och 
upplevda konsekvenser, men gruppen som uppfyllde 
diagnoskriterierna (n=35) rapporterade ett större psykiskt lidande, mer 
oro för konsekvenser och en tendens till mer nedstämdhet än den 
subkliniska gruppen (n=24). Resultatet indikerade att högre 
symptomnivå enligt HDSI var förenat med sämre psykiskt mående. 
Formuläret visade tillfredställande samstämmig validitet. Båda 
grupperna rapporterade livskvalitet och psykiskt lidande på klinisk 
nivå samt förhöjd nedstämdhet, vilket stödjer diagnosens relevans, 
men fyndet ledde även till funderingar kring om formulärets 
bedömningsinstruktioner är för stränga.  

 
Under de senaste tre decennierna har forskare, vårdpersonal och allmänhet i ökande 
utsträckning intresserat sig för tillstånd som karaktäriseras av okontrollerad och 
överdriven sexuell utövning. En rad kända personer har i media utpekats som 
”sexmissbrukare” sedan det har blivit offentligt att de har ägnat sig åt sexuella 
beteenden som har varit oförenliga med deras professionella eller sociala roller (Reece, 
Dodge & McBride, 2006). Vårdgivare som arbetar med sexuella störningar har 
uppmärksammat ett ökande antal patienter som beskriver svårigheter med att hantera 
och kontrollera sina sexuella beteenden, tankar och fantasier. Patienterna kan besväras 
av exempelvis tvångsmässig onani eller övermåttligt porrsurfande (psykolog Jonas 
Hallberg på Centrum för Andrologi och Sexualmedicin, 2010-02-05). Ett växande antal 
studier har visat på problem i samband med omåttliga sexuella beteenden, såsom 
negativa konsekvenser i form av ökad risk för sexuellt överförbara sjukdomar och 
relationssvårigheter samt känslomässiga problem som ångeststörningar och depression 
(Benotsch, Kalichman & Pinkerton, 2001; Black, Kehrberg, Flumerfelt & Schlosser, 
1997; Muench et al., 2007). Vidare uppfattas tillståndet som vanligt förekommande och 
prevalensen av sexuell tvångsmässighet har uppskattats till mellan fem och sex procent i 
den amerikanska befolkningen, med en högre prevalens bland män än bland kvinnor 
(Black et al., 1997). 
 
I nuläget finns ingen specifik diagnos som på ett tillfredsställande sätt sammanfattar 
tillståndet, i vare sig DSM-IV-TR (American Psychiatric Association (APA), 1994) 
eller ICD-10 (World Health Organization (WHO), 2007). I ICD-10 finns dock 
diagnosen överdriven sexualdrift, men beskrivande kriterier saknas. I DSM-IV-TR finns 
diagnosen sexuell störning UNS, vilken även den saknar kriterier som ger en bild av 
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tillståndets karaktär och som enligt APA i alltför stor utsträckning används som en 
”diagnostic wastebasket” (www.dsm5.org).  
 
En vedertagen term eller en tydlig definition av fenomenet saknas och osäkerhet råder 
kring tillståndets etiologi samt bedömning och behandling av det. En rad olika termer 
har använts för att beskriva omåttlig sexualitet men gemensamt för dessa har varit att de 
har beskrivit sexuella beteenden som individen har förlorat kontrollen över och som har 
lett till negativa konsekvenser och funktionsnedsättningar. De sexuella beteendena i sig 
har inte betraktats som indikation på att problem föreligger, utan det är snarare 
svårigheten att kontrollera eller minska frekvensen av de sexuella beteendena som har 
betraktats som det egentliga problemet (Gold & Heffner, 1998; Finlayson, Sealy & 
Martin, 2001).  
 
Enligt APA (www.dsm5.org) är tillståndet, med tanke på de negativa konsekvenser det 
innebär i form av folkhälsorisker och samhällskostnader, en av de mer allvarliga men 
fortfarande försummade nutida psykiatriska störningarna. För att möta det kliniska och 
forskningsmässiga behov som finns, föreslås därför till DSM-V en ny diagnostisk 
kategori inom gruppen sexuella störningar, nämligen hypersexuell störning. Med en 
diagnoskategori som sammanfattar tillståndet och som olika teoretiska perspektiv kan 
enas kring, finns förutsättningar för effektivare forskning kring tillståndet samt 
bedömning och behandling av det (www.dsm5.org).  
 
Teoretiska modeller inom tidigare forskning kring omåttliga sexuella beteenden 
Det tillstånd som APA föreslår ska sammanfattas med diagnosen hypersexuell störning 
har under de senaste 30 åren förklarats och beskrivits omväxlande framförallt som 
sexmissbruk/sexuellt beroende, sexuell tvångsmässighet, impulskontrollstörning eller 
dysreglering av sexuell lust. Begreppen överlappar bitvis varandra och ibland används 
de som utbytbara begrepp (Kafka, 2009). Nedan följer en översiktlig genomgång av den 
teoretiska diskussion som har förts kring tillståndet sedan 1980-talet och som har lett 
fram till utvecklingen av diagnoskategorin hypersexuell störning.  
 

Sexmissbruk/sexuellt beroende 
Det intresse som de senaste åren har riktats mot tillståndet väcktes delvis på grund av att 
Patrick Carnes år 1983 publicerade boken ”Out of the Shadows: Understanding Sexual 
Addiction” (Gold & Heffner, 1998). Carnes beskrev då problem med att hantera och 
begränsa sexuella beteenden som ett missbruk eller ett beroende, liksom alkoholism, 
och han förespråkade behandling av tillståndet enligt tolvstegsmetoden. Det sexuella 
beroendet karaktäriseras av ett repetitivt missbruk av sexuella beteenden i syfte att 
hantera dysforiska känslotillstånd, toleransökning förknippat med en upptrappning av 
de sexuella beteendena, kontrollförlust, negativa psykosociala konsekvenser och 
abstinensbesvär (Carnes, 1983). Även Goodman (1992) och Giugliano (2008) föreslog 
att omåttliga och okontrollerade beteenden, såsom promiskuösa beteenden, kan 
betraktas som ett beroendeliknande beteendemässigt syndrom, trots avsaknaden av en 
beroendeskapande substans. Giugliano (2008) djupintervjuade 14 män med omåttlig 
sexuell utövning och ansåg att deras beteendemönster bäst benämns som sexuellt 
beroende. 
 
Vissa forskare, exempelvis Coleman (1990, refererad i Kingston & Firestone, 2008) 
kritiserar modellen sexuellt beroende och menar att denna har misslyckats med att 
differentiera mellan beroende och tvångsmässighet och påstår att sexuellt beroende och 
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sexuell tvångsmässighet har använts som utbytbara begrepp inom litteraturen. Detta 
leder till problem vid behandling av tillståndet, då beroende och tvångssyndrom inte bör 
behandlas på samma sätt (Nelson & Oehlert, 2008). Bancroft (2009) menar att det än så 
länge finns för lite kunskap om hjärnans belöningssystem kopplat till okontrollerade 
sexuella beteenden för att problembilden ska kunna benämnas som ett beroende. Istället 
menar han att beroendemodellen endast kan användas som en analogi som kan vara 
användbar för vissa exempelvis i en behandlingssituation.  

 
Sexuell tvångsmässighet 

Coleman (1990, refererad i Kingston & Firestone, 2008) kritiserade begreppet sexuellt 
beroende och argumenterade för att tillståndet bäst beskrivs som ett sorts 
tvångssyndrom. Den sexuella tvångsmässigheten karaktäriseras av upplevelser av 
återkommande, påträngande och intensiva sexuella tankar och lust samt repetitiva 
sexuella beteenden som utförs i syfte att reducera ångest och andra dysforiska 
känslotillstånd som skam och depression. Beteendena drivs i större utsträckning av 
ångestreducerande mekanismer än av sexuell lust och följs av obehagskänslor, lidande 
och negativa konsekvenser (Miner, Coleman, Center, Ross & Rosser, 2007).  
 
Det finns forskare som argumenterar mot likheten mellan tvångssyndrom och sexuell 
tvångsmässighet. Dessa hävdar att problembilden bättre kan förklaras med andra 
modeller än tvångsmässighet, exempelvis bristande impulskontroll (Schwartz & 
Abramowitz, 2003, 2005). Vissa forskare som argumenterar för beskrivningen av 
problembilden som tvångsmässig menar att de sexuella tankarna och fantasierna är 
påträngande och upplevs som obehagliga (Coleman, 1987).  Andra forskare menar 
istället att de sexuella tankarna och fantasierna framförallt upplevs som något lustfyllt 
och positivt (Schwartz & Abramowitz, 2003, 2005). I en studie av Black och 
medarbetare (1997) rapporterade ett flertal av deltagarna att positiva känslor i hög 
utsträckning föregick de omåttliga sexuella beteendena. Den vanligaste kritiken mot att 
beskriva hypersexualitet som tvångsmässighet handlar just om att DSM-IV-TR 
exkluderar beteenden som kan upplevas som njutbara (Gold & Heffner, 1998).  
 
Ytterligare en skillnad mellan tvångssyndrom och sexuell tvångsmässighet gäller den 
beteendemässiga komponenten i tillståndet. Inom sexuell tvångsmässighet är beteendet 
oftast avsiktlig likt den föregående kognitionen, då individen lever ut den sexuella 
fantasin. Individer med tvångssyndrom brukar inte utföra det tänkta beteendet, utan 
agera med ett annat beteende för att neutralisera tanken (Schwartz & Abramowitz, 
2003). Tvångssyndrom karaktäriseras av undvikande av ångest och individen utför 
sällan den förgående tanken. Hypersexualitet karaktäriseras snarare av beteendemässig 
aktivering och Kingston och Firestone (2008) menar att tillståndet snarare drivs av 
impulsivitet och upplevelselystnad med en motivation att öka njutning. 
 

Sexuell impulskontrollstörning  
Vissa forskare har argumenterat för att tillståndet bäst kan förstås som en 
impulskontrollstörning (Barth & Kinder, 1987; Schwartz & Abramowitz, 2003, 2005), 
vilken beskrivs som individens oförmåga att motstå impulser och lockelser för att inlåta 
sig i ett beteende vars konsekvenser är negativa för individen eller dess omgivning. I 
samband med impulsen upplever individen ökad spänning eller upphetsning och inlåter 
sig i problembeteendet. Därefter når individen kortsiktig njutning, tillfredsställelse och 
lättnad. I ett längre perspektiv kan beteendet ge upphov till ånger, klander och 
skuldkänslor.  
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Raymond, Coleman och Miner (2003) visar i en studie att en grupp som upplevde sig 
vara sexuellt tvångsmässiga uppvisade signifikant fler impulsiva drag än 
kontrollgruppen som inte hade problem med att hantera sexuell lust och sexuella 
beteenden. Vidare karaktäriserades gruppen i större utsträckning av bristande 
impulskontroll än av tvångsmässighet.  
 
Begreppen sexuellt risktagande, sexuell sensationslystnad och sexuell impulsivitet 
används relativt överlappande. Dessa begrepp har förknippats med beteendemönster 
relaterade till oplanerade graviditeter och till spridning av sexuellt överförbara 
sjukdomar, som sexuella förhållanden med många olika partners och oskyddat sex 
(Kafka, 2009). Impulsivitet som en personlighetsvariabel är förknippat med individuella 
skillnader i benägenheten att ägna sig åt sexuella högriskbeteenden samt sexuellt 
risktagande och impulsivitet har kopplats till alkohol- och narkotikamissbruk. 
Spelmissbruk, en impulskontrollstörning, har även förknippats med sexuellt risktagande 
hos män (Martins, Tavares, da Silva, Lobo, Galetti & Gentil, 2004). 
 

Dysreglering av sexuell lust och upphetsning  
Under 2000-talet har forskare från Kinsey Institutet (Bancroft, 2009; Bancroft & 
Vukadinovic, 2004) kritiserat modellerna ”sexuell tvångsmässighet” och ”sexuellt 
beroende” och menar att de är av osäkert vetenskapligt värde. De menar dock att 
modellen ”sexuell impulskontrollstörning” har en fördel då den är förenlig med DSM-
kriterierna för impulskontrollstörning, men att den har ett svagt förklarande värde, 
utöver att beskrivningen antyder problem med självkontroll. Bancroft (2009) skriver att 
litteraturen kring omåttliga sexuella beteenden framförallt har varit upptagen med frågor 
kring definition och i mindre utsträckning kring möjliga förklaringar till varför sexuella 
beteenden blir problematiska. Han hävdar att många idéer finns kring möjliga 
mekanismer som driver beteenden, som ångestreglering eller känslomässig hantering, 
men att dessa i litteraturen sällan är baserade på empiriska data, utan snarare på kliniska 
intryck.  
 
Sexuell lust refererar till närvaron av sexuella fantasier, drift eller aktiviteter och det 
subjektivt medvetna och motivationsdrivna beslutet att ägna sig åt sexuella beteenden i 
respons till interna eller externa stimuli (Bancroft, 2009). Forskare från Kinsey Institutet 
försöker med dual control model förklara dysreglering av sexuell lust med 
neurobiologiska stimulerande och hämmande processer (Bancroft, 1999; Bancroft & 
Vukadinovic, 2004; Bancroft, Janssen, Carnes, Goodrich, Strong & Long, 2004; 
Bancroft, Janssen, Strong, Carnes, Vukadinovic & Long, 2003; Janssen, Vorst, Finn & 
Bancroft, 2002 & Lykins, Janssen & Graham, 2006). Enligt Dual control model beror 
graden av den sexuella upphetsningen på balansen mellan sexuell stimulering och 
hämning av den sexuella responsen och individer skiljer sig åt avseende benägenhet för 
stimulering och hämning. En balans mellan processerna är av avgörande betydelse för 
överlevnad. Exempelvis är det adaptivt att i hotande situationer inte reagera med sexuell 
upphetsning, utan istället fokusera på en icke-sexuell hantering av situationen. Personer 
som upplever svårigheter med att kontrollera och hantera sina sexuella beteenden 
uppvisar låg hämning och höga nivåer av sexuell stimulering, de blir alltså lätt sexuellt 
upphetsade av många olika typer av situationer och hämmas av få situationer.  
 
Den föreslagna diagnoskategorin ”hypersexuell störning” 
Kriterierna i den nya diagnoskategorin hypersexuell störning grundar sig i huvudsak på 
den forskning som har utförts inom de ovan beskrivna teoretiska modellerna 
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(www.dsm5.org; Kafka, 2009). Kafka (2009) som är med i den grupp som har utvecklat 
diagnosförslaget hävdar att modellen sexuell tvångsmässighet inte är förenligt med hur 
tvångssyndrom har beskrivits i DSM-IV-TR och han menar därför att fenomenet inte 
bör kategoriseras som ett tvångssyndrom i DSM-V. Han avfärdar inte kategoriseringen 
av problembilden som en impulsiv-tvångsmässig störning, eller ett beteendemässigt 
missbruk/beroende, men menar att det behövs mer forskning för att en sådan 
kategorisering ska kunna göras. Vidare skulle en kategorisering av hypersexuell 
störning som en impulskontrollstörning motsäga den nuvarande placeringen i DSM-V-
TR av likartade appetitiva störningar med biologisk grund som ätstörningar och 
sömnstörningar, som alltså inte har kategoriserats som impulskontrollstörningar. Den 
operationalisering av hypersexuell störning som APA förslår är inte likvärdig med 
sexmissbruk/sexuellt beroende, sexuell tvångsmässighet eller sexuella avvikelser men 
samtliga kategoriseringar beskriver ökade och intensifierade sexuella fantasier, lust och 
beteenden med signifikanta negativa personliga och sociala konsekvenser. Mot 
bakgrund av detta hävdar Kafka (2009) att hypersexuell störning bäst kategoriseras som 
en sexuell störning förknippad med ökade eller ohämmade uttryck av sexuell 
upphetsning och lust med en dimension av impulsivitet.  
 
Under februari år 2010 publicerade American Psychiatric Association den nya 
diagnoskategorin på sin hemsida (www.dsm5.org): 
 

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

 
I nuläget krävs att individen uppfyller fyra av fem A-kriterier för att den ska få 
diagnosen, men vilket det slutgiltiga antalet blir kommer att avgöras genom större 
fältstudier. Det preliminära gränsvärdet baseras på den samlade kliniska erfarenheten av 
den aktuella patientgruppen, som arbetsgruppen som har tagit fram diagnosen 
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gemensamt besitter. Att fyra av fem A-kriterier krävs för diagnos motiveras således 
utifrån klinisk erfarenhet, men även av en önskan om att undvika falska 
diagnostiseringar. A-kriterierna kan härledas från enskilda frågor eller faktorer som 
finns i publicerade och validerade instrument, vilka ger stöd för respektive kriterium 
(www.dsm5.org). Nedan följer en genomgång av tidigare forskning som ger stöd för de 
kriterier som diagnosen hypersexuell störning utgörs av.  
 

A1. Excessive time is consumed by sexual fantasies and urges, and by planning 
for and engaging in sexual behavior. 
Den mängd tid som ägnas åt sexuell aktivitet har ofta uppfattats som en central aspekt 
av tillstånd som karaktäriseras av okontrollerade och omåttliga sexuella beteenden med 
negativa konsekvenser som följd. Kinsey, Pomeroy och Martin (1948, refererad i 
Kingston och Firestone, 2008) föreslog ett kvantifierbart index för sexuell aktivitet, 
total sexual outlet (TSO) vilket definieras som antalet orgasmer som uppnås under en 
vecka. Detta index har använts i flera studier och det har visat sig att få män, fem till tio 
procent i den allmänna befolkningen rapporterar sju eller fler orgasmer per vecka och 
att denna nivå av sexuell aktivitet sällan fortgår under en längre tid (Janus & Janus, 
1993; Kinsey et al., 1948, refererad i Kingston & Firestone, 2008). Utifrån dessa studier 
föreslog Kafka (1997) att hypersexualitet skulle karaktäriseras av minst sju orgasmer 
per vecka, under minst en sexmånadersperiod och att individerna skulle ägna mer än en 
timme per dag åt sexuella aktiviteter. Antalet orgasmer och den tidsmässiga åtgången 
skulle även vara förenad med sexuell upptagenhet och negativa psykosociala 
konsekvenser. Detta sätt att mäta hypersexualitet får stöd i en studie där större delen av 
en grupp med personer som beskriver problem med att kontrollera sexuella beteenden 
rapporterade sju eller fler TSO samt att de ägnade mer än en till två timmar per dag åt 
sexuella aktiviteter (Kafka & Hennen, 2003).  
 
En studie av Kalichman och Cain (2004) visade att personer som skattade högt på 
skalan Sexual Compulsivity Scale som mäter sexuell tvångsmässighet hade fler 
sexpartners och ägnade sig åt fler sexuella riskbeteenden än personer som skattade 
under den 80e percentilen på skalan. Vidare framkom att den överdrivna sexuella 
upptagenheten ledde till relationsstörningar och nedsatt arbetsförmåga. I 
semistrukturerade intervjuer beskrev 92% av en grupp som själva bedömde sig ha 
problem med tvångsmässiga sexuella beteenden att de var överdrivet upptagna med 
sexuella fantasier och att de ägnade sig i överdriven utsträckning åt sexuella beteenden. 
Vidare ansåg 36% av gruppen att de framförallt besvärades av att de sexuella 
beteendena upptog så stor del av deras tid (Black et al., 1997). I en studie om 
tvångsmässigt cybersexnyttjande ägnade den grupp som bedömdes vara tvångsmässiga 
cybersexnyttjare 15 till 25 timmar varje vecka åt cybersex. En grupp som inte bedömdes 
vara sexuellt tvångsmässiga ägnade en till tio timmar varje vecka åt cybersex (Cooper, 
Delmonico & Burg, 2000).  
 

A2. Repetitvely engaging in these sexual fantasies, urges, and behavior in 
response to dysphoric mood states (e.g., anxiety, depression, boredom, irritability).  
De flesta människor upplever ett minskat sexuellt intresse och minskad sexuell aktivitet 
vid negativa känslotillstånd såsom depression och ångest samt en tendens till ökat 
sexuellt intresse vid förhöjda stämningsstillstånd (Bancroft, 2009).  Detta stämmer dock 
inte för alla personer, till exempel har det visat sig att okontrollerade omåttliga sexuella 
beteenden kan reduceras med stämningsförhöjande mediciner som SSRI (Kafka & 
Hennen, 2000). Empiriska fynd visar att män som lider av hypersexualitet i större 
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utsträckning än andra tenderar att reagera med ökat sexuellt intresse vid negativa 
känslotillstånd, såsom ångest och depression (Bancroft & Vukandinovic, 2004). Vidare 
har den höga samsjukligheten mellan förstämningssyndrom och tvångsmässiga sexuella 
beteenden påvisats (Black et al., 1997) och i litteraturen kring hypersexualitet framhålls 
ofta att de sexuella beteendena fyller en ångestreducerande och stämningsförhöjande 
funktion (Giugliano, 2008; Reid, Harper & Anderson, 2009). Bancroft (2009) menar 
dock att de sexuella beteendena inte bara utgör ett sätt att reglera känslor, exempelvis 
som ett undvikandebeteende, han menar att sambandet mellan sexuellt intresse och 
upphetsning och negativa känslotillstånd även kan vara resultatet av excitation transfer, 
det vill säga att sexuell upphetsning har betingats till negativa känslotillstånd. 
 
Reid och medarbetare (2009) uppfattar hypersexuellt beteende som ett dysfunktionellt 
sätt att undvika smärtsamma känslor som skam och sorg. Deras antagande får stöd i en 
studie där de jämför en grupp hypersexuella män med en grupp universitetsstudenter. 
Författarna menar att sex kan utgöra ett redskap för att uppnå lugn på kort sikt och för 
att skydda sig mot självkritik. Vidare rymmer ofta de sexuella fantasierna inslag av 
acceptans och bekräftelse från andra personer och den sexuella aktiviteten kan utgöra en 
önskan om att få det egna värdet bekräftat.  
 
I en studie av Parsons, Kelly, Bimbi, DiMaria, Wainberg och Morgenstern (2008) 
beskriver en grupp med homosexuella och bisexuella sexuellt tvångsmässiga män hur 
de uppfattar sina problematiska sexuella beteenden och hur de ser på orsaken till sina 
problem. Många av männen relaterade sina problematiska sexuella beteenden till sitt 
psykiska mående och framförallt till nedstämdhet. De berättar att svåra känslor ofta 
leder till okontrollerade sexuella beteenden. Som en man uttrycker det: ”I have gone 
through lots of times in my life when I felt anxious or depressed. So, I have used sex as 
a band-aid for those emotions” (sid. 821). Andra orsaksförklaringar till de 
problematiska beteendena i denna studie var svag självkänsla, behov av bekräftelse och 
ömhet, stresshantering, biologi, relationssvårigheter, tillgänglighet, dåliga relationer till 
föräldrar och upplevelser av sexuella övergrepp under barndomen. 
 

A3. Repetitively engaging in sexual fantasies, urges and behavior in respons to 
stressful life events.  
Detta kriterium är medtaget för att inkludera personer som kan identifiera “händelser” 
och “stress” som återkommande utlöser deras sexuella beteenden (www.dsm5.org). 
Enligt Reid och medarbetare (2009) använder hypersexuella patienter sex som ett 
spänningsreducerade beteende, exempelvis för att hantera stress eller för att undvika 
svårhanterliga situationer. Miner och medarbetare (2007) menar att det är vanligt att 
sexuella aktiviteter används som ett sätt att hantera problem och stressande situationer 
bland personer med sexuell tvångsmässighet. När de utprövade självskattningsskalan 
Compulsive Sexual Behavior Inventory laddade frågan om huruvida personen använder 
sex för att hantera problem eller oro högt inom faktorn kontroll, vilken utgör en av de 
två faktorerna i formuläret (Miner et al., 2007).  
 
I den tidigare nämnda studien av Parsons och medarbetare (2008) beskriver flera män 
att sex är deras bästa redskap för att hantera stress, något de tror vidmakthåller deras 
problematiska sexuella beteenden. En man berättar följande: ”I think sex is a good 
stress reliever, in one capacity or another, masturbation or whatever… I think my life 
becomes more stressful with school, and sex is a way to relieve that” (sid. 822). 
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A4. Repetitive but unsuccessful efforts to control or significantly reduce these 
sexual fantasies, urges or behavior. 
Den viljemässiga försvagningen har uppfattats som en central aspekt av det tillstånd 
som kan beskrivas som hypersexuell störning. Flera studier pekar på upplevelsen av 
kontrollförlust som de omåttliga sexuella beteendena är förenade med. Många patienter 
beskriver hur de utan framgång har bestämt sig för att sluta med sina sexuella 
beteenden, eller för att minska den sexuella aktiviteten (Black et al., 1997; Kalichman & 
Rompa, 1995, Miner et al., 2007). Denna förlust av kontroll kan kopplas till brister i 
sexuell impulskontroll. En av de främsta forskarna inom fältet, Kalichman, som 
framförallt har forskat kring sexuella riskbeteenden kopplade till HIV, har använt 
termen sexuell tvångsmässighet, men har utgått ifrån att bristande sexuell 
impulskontroll driver de sexuella beteendena (Kalichman & Cain, 2004). Även andra 
forskare argumenterar för att problemen med att hantera och kontrollera sexuella 
beteenden framförallt orsakas av impulskontrollsvårigheter (Barth & Kinder, 1987; 
Schwarts & Abramowitz, 2003).  
 

A5. Repetitively engaging in sexual behavior while disregarding the risk for 
physical or emotional harm to self or others. 
Individer som är överdrivet upptagna med sex och som brister i kontrollen av de 
sexuella impulserna ägnar sig åt sexuella högriskbeteenden trots risken att smittas med 
könssjukdomar och trots andra negativa konsekvenser (Gold & Heffner, 1998; 
Kalichman & Rompa, 1995, 2001). Flera studier visar att höga poäng på en skala som 
mäter sexuell tvångsmässighet, Sexual Compulsivity Scale, korrelerar positivt med 
riskfyllda sexuella beteenden, exempelvis oskyddade samlag med tillfälliga partners och 
alkohol- och drogintag i samband med sexuella aktiviteter. De sexuellt tvångsmässiga 
har även smittats med fler könssjukdomar än de som har skattat lägre på Sexual 
Compulsivity Scale (Kalichman & Cain, 2004; Kalichman & Rompa, 1995; McBride, 
Reece & Sanders, 2008). I en studie av Benotsch och medarbetare (2001) uppges att 
fyra gånger fler personer förväntas smittas med HIV i en grupp med personer med 
sexuell tvångsmässighet, mätt med Sexual Compulsivity Scale, jämfört med en grupp 
som rapporterar låga poäng på skalan. Vidare rapporterar personer med höga poäng på 
skalan större njutning kopplat till de sexuella högriskbeteendena än personer med lägre 
poäng (Benotsch, Kalichman & Kelly, 1999).  
 

B. There is clinically significant personal distress or impairment in social, 
occupational or other important areas of functioning associated with the frequency and 
intensity of these sexual fantasies, urges and behavior. 
Omåttliga, repetitiva sexuella beteenden utgör i sig inte ett patologiskt tillstånd (Kafka, 
2009). Det omåttliga sexuella beteendemönstret kan betraktas som ett kliniskt tillstånd 
först när det orsakar lidande och negativa konsekvenser. Därför har det inom den 
forskning som har förts kring okontrollerade, omåttliga sexuella beteenden alltid 
inkluderats kriterier som handlar om psykiskt lidande och funktionsnedsättningar 
förknippade med det problematiska sexuella beteendemönstret (Manley & Koehler, 
2001). Kriteriet som handlar om psykiskt lidande och funktionsnedsättningar relaterade 
till den aktuella problematiken brukar vara av avgörande betydelse inom den nuvarande 
nosologin för bedömningen av diagnosers existens, då kriteriet minimerar risken för 
felaktiga positiva diagnoser. Kriteriet blir särskilt viktigt i avgörandet av diagnosen 
hypersexuell störnings varande, då det är problematiskt att sjukdomsförklara olika typer 
av sexuella aktiviteter (Kingston & Firestone, 2008). 
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Studier visar att personer som har förlorat kontrollen över sina sexuella beteenden 
beskriver lidande, funktionsnedsättningar och en mängd negativa konsekvenser till följd 
av sina omåttliga beteenden. Det kan exempelvis handla om problem med intimitet och 
sociala relationer samt nedsatt arbetsförmåga på grund av att de sexuella aktiviteterna 
prioriteras framför övriga områden i livet. Ett starkt psykologiskt lidande beskrivs, 
framförallt framhålls svag självkänsla, ensamhet, skam- och skuldkänslor till följd av de 
sexuella aktiviteterna och en konstant rädsla för att bli upptäckt. Ekonomiska problem 
kan bli följden av höga kostnader för pornografi och prostituerade samt för förlorad 
arbetsinkomst. Som nämnt ovan är tillståndet förknippat med risken för att smittas med 
könssjukdomar, men också risken för att drabbas av andra somatiska åkommor som 
skador på könsorgan. Hypersexuell störning innebär ofta sexuellt risktagande och 
personer med denna problembild försätter sig i situationer där de kan utsätta sig själv 
eller andra för våld som kan ge upphov till smärta och fysisk skada. Vidare riskerar 
personer med hypersexuell störning att i större utsträckning drabbas av oplanerade 
graviditeter (Black et al., 1997; Bancroft, 2009; Dodge, Reece, Cole & Sandfort, 2004).  
 
Det har påvisats att sexuell tvångsmässighet mätt med Sexual Compulsivity Scale kan 
predicera förekomst av oskyddade samlag och negativa konsekvenser (McBride et al., 
2008). Negativa konsekvenser i denna studie mättes med Cognitive and Behavioral 
Outcomes of Sexual Behavior Scale som mäter oro för, och faktiskt upplevda negativa 
konsekvenser inom följande sex områden i livet, ekonomiskt, rättsligt, somatiskt, 
psykologiskt, andligt och socialt. Användning av denna skala rekommenderas för 
kartläggning av konsekvenser relaterade till hypersexuell störning (Kafka, 2009). 
 
En studie av Muench och medarbetare (2007) visar att sexuellt tvångsmässiga personer, 
eller de som hade skattat en standardavvikelse över medelvärdet i gruppen på skalan 
Sexual Compulsivity Scale upplever ungefär samma grad av negativa konsekvenser som 
substansberoende öppenvårdspatienter. Undersökningspersonerna rapporterade 
framförallt negativa intrapersonella konsekvenser som skam, skuld och negativ 
påverkan på självkänsla och den personliga utvecklingen. De rapporterade även 
negativa konsekvenser relaterade till nära relationer, såsom svårigheter att stanna i 
relationer, att leva monogamt eller bristande förmåga till närhet och intimitet. Efter en 
tolv veckor lång behandlingsperiod med SSRI eller placebo minskade de intrapersonella 
konsekvenserna mest, vilket pekar på att det finns en koppling mellan minskning av 
problematiska sexuella beteenden och minskade intrapersonella negativa konsekvenser. 
Negativ inverkan på aktiviteter och impulskontrollproblematik påverkades också, vilket 
talar för att om individen får mer kontroll över de sexuella beteendena, ökar dennes 
förmåga till att delta i fler meningsfulla aktiviteter i livet. Forskarnas slutsats var att de 
minskade problematiska beteendena var förknippade med minskade negativa 
konsekvenser. Däremot var svårigheterna med relationer mest motståndskraftiga mot 
förändring under behandlingsperioden. Muench och medarbetare (2007) menar att 
sexuell tvångsmässighet karaktäriseras av svårigheter med relationer och intimitet och 
att dessa problem kanske inte bara är konsekvenser till följd av det problematiska 
sexuella beteendemönstret utan även utgör en etiologisk faktor i utvecklingen av sexuell 
tvångsmässighet. 
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C. These sexual fantasies, urges or behavior are not due to the direct 
physiological effects of exogenous substances (e.g., a drug of abuse or medications) or 
to Manic Episodes.  
Ihållande hypersexuella beteenden som är sekundära till neuropsykiatriska och 
medicinska tillstånd kodas som hypersexuell störning om de diagnostiska kriterierna 
uppfylls. Om de diagnostiska kriterierna inte uppfylls kodas de omåttliga sexuella 
beteendena som Hypersexual Behavior Due to a General Medical Condition. I de fall 
då det sexuella beteendemönstret är en effekt av läkemedel eller narkotika ges inte 
diagnosen hypersexuell störning, utan kodningen blir istället Substance-Induced 
Hypersexual Disorder eller Hypersexual Behavior (Kafka, 2009) . 
 

Specify if: masturbation, pornography, sexual behavior with consenting adults, 
cybersex, telephone sex, strip clubs, other. 
Diagnosen hypersexuell störning ska specificeras med ett eller flera sexuella beteenden 
som personen har förlorat kontrollen över. De specifika beteenden som ges som 
alternativ i diagnoskategorin är de sexuella beteenden som har visat sig vara vanligen 
förekommande i studier kring omåttliga och okontrollerade sexuella beteenden (Kafka, 
1997; Kafka, 2009; Kafka & Hennen, 1999). 
 
Näraliggande sexuella störningar i DSM 
Operationaliseringen av diagnoskategorin hypersexuell störning kan härledas från två 
etablerade sexuella störningar som redan finns med i DSM-IV-TR, störd sexualdrift och 
sexuella avvikelser (Kafka, 2009). Hypersexuell störning ska dock vara en klart 
avgränsad diagnostisk kategori. Störd sexualdrift definieras som ”Ständig eller 
återkommande brist på (eller avsaknad av) sexuella fantasier och önskan om sexuell 
aktivitet...” Tydligt kontrasterande karaktäriseras A- och B-kriteriet för hypersexuell 
störning av en ökad frekvens och intensitet av sexuella fantasier, sexuell lust och 
sexuella beteenden.  Kafka (2009) menar att störd sexualdrift och hypersexuell störning 
utgör de två ändpunkterna i normalfördelningen av sexuella beteenden, sexuell 
upphetsning och sexuell motivation. 
 
Sexuella avvikelser eller parafilier definieras likt hypersexuell störning som ”Under 
minst en sexmånadersperiod återkommande och intensivt sexuellt upphetsande 
fantasier, sexuella impulser eller beteenden…”, men det sexuella intresset och den 
sexuella upphetsningen vid de sexuella avvikelserna är till skillnad från vid 
hypersexuell störning inte normofila, alltså socialt och kulturellt accepterade, utan 
parafila (Kafka, 2009). De sexuella avvikelserna inkluderar alltså fantasier, lust, tankar 
och beteenden som inte bara är repetitiva, påträngande och impulsiva utan också socialt 
avvikande och okonventionella. I vissa fall kan även dessa handlingar vara olagliga, 
som när de riktar sig mot icke-samtyckande eller minderåriga, exempelvis vid 
diagnosen pedofili. Sexuella avvikelser och hypersexuell störning kan uppträda som 
komorbida tillstånd och personer med omåttliga normativa sexuella beteenden riskerar 
att utveckla sexuella avvikelser (Kafka, 2009; Kafka & Prentky, 1992). De skilda 
tillstånden störd sexualdrift, hypersexuell störning och sexuella avvikelser har 
gemensamt att de alla innebär olika typer av störningar i människans sexuella lust, 
motivation och beteende.  
 
Komorbiditet  
Den psykiatriska samsjukligheten vid hypersexuell störning tros vara hög. I två studier 
(Black et al., 1997; Raymond et al., 2003) rörande sexuell tvångsmässighet har följande 



 13 

komorbida tillstånd konstaterats: 33% respektive 39% av deltagarna rapporterade 
förstämningssyndrom, framförallt egentlig depression och dystymi, 42% respektive 
50%  rapporterade ångeststörningar och 29% respektive 64% beskrev substansrelaterade 
störningar. Utöver dessa tillstånd uppges ADHD, impulskontrollstörningar och sexuella 
dysfunktioner vara vanligt förekommande inom gruppen med omåttliga sexuella 
beteenden. Även en hög prevalens av personlighetsstörningar rapporteras bland sexuellt 
tvångsmässiga, framförallt paranoid-, narcissistisk-, undvikande-, histrionisk- och 
tvångsmässig personlighetsstörning (Kafka, 2009, Kafka & Prentky, 1994; Kafka & 
Prenky, 1998; Raymond et al., 2003).  
 
Reid och medarbetare (2009) lät en grupp om 59 män, som sökte hjälp för 
hypersexuella beteenden svara på SCL-90 och jämförde deras skattningar med en grupp 
manliga universitetsstudenters skattningar. Den kliniska gruppens skattningar skiljde sig 
signifikant från kontrollgruppen inom områdena interpersonell känslighet, 
tvångsmässighet, socialt utanförskap och upptagenhet med påträngande sexuella tankar. 
Raviv (1993) fann att 32 självidentifierade ”sexmissbrukare” fick högre poäng på SCL-
90-skalorna för ångest, depression, tvångsmässighet och interpersonell känslighet, 
jämfört med en kontrollgrupp om 38 personer. 
 
The Hypersexual Disorder Screening Inventory 
Den tidigare forskningen ger en splittrad och något förvirrande bild av tillståndet som 
kan benämnas som hypersexuell störning, då begrepp som beskriver problembilden 
används överlappande och inte alltid överensstämmer med diagnostiskt språkbruk. 
Däremot finns belägg för att tillståndet är relativt vanligt förekommande och är 
förknippat med lidande samt negativa konsekvenser i många människors liv. Genom att 
föreslå en ny diagnostisk kategori hypersexuell störning vill APA skapa förutsättningar 
för effektivare forskning kring tillståndet, vilket är nödvändigt för en utökad förståelse 
för problembilden och för utformandet av mer ändamålsenliga behandlingsinsatser för 
patientgruppen. I samband med att APA föreslog diagnoskategorin presenterade de även 
screeningformuläret The Hypersexual Disorder Screening Inventory (HDSI) (se bilaga 
1), som är tänkt att ge underlag för en preliminär bedömning om en person uppfyller 
diagnosen hypersexuell störning eller ej.  
 
Formuläret som i nuläget står utan publicerad empirisk bakgrund rymmer sju 
kärnkriterier, fem A-kriterier som mäter problematiska sexuella beteendemönster och 
två B-kriterier som mäter psykiskt lidande och negativa konsekvenser kopplade till de 
sexuella beteendena. Varje kriterium poängsätts på en femgradig skala från 0 till 4. Den 
totala poängen kan variera mellan 0 och 28. För att uppfylla diagnoskraven krävs att 
respondenten skattar 3 eller 4 poäng på minst fyra av de fem A-kriterierna och 3 eller 4 
poäng på minst ett av de två B-kriterierna. Skalan tillhandahåller även ett ytterligare 
mått på svårighetsgraden från 1 till 7, baserat på respondentens totala antal aktuella 
sexuella beteenden. Bedömningsinstruktionen är utformad av den arbetsgrupp som har 
konstruerat diagnoskategorin hypersexuell störning och den är baserad på deras kliniska 
erfarenhet av patientgruppen. Väsentligt är att betona att bedömningsinstruktionen är 
preliminär och kan komma att förändras när formuläret grundligt prövas empiriskt i 
omfattande studier (www.dsm5.org). 
 
Syfte 
Den teoretiska bakgrunden visar på behovet av den nya diagnoskategorin hypersexuell 
störning. Nu återstår att utforska om diagnoskategorin hypersexuell störning är 
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användbar och giltig och om den på ett effektivt sätt sammanfattar det tänkta tillståndet. 
Ett sätt att göra detta är att börja med att använda screeningformuläret HDSI för att 
undersöka hur hypersexuella besvär är kopplade till livskvalitet, psykiskt lidande och 
negativa konsekvenser i en grupp med personer där samtliga upplever sig ha förlorat 
kontrollen över sina sexuella beteenden. Att undersöka detta är av vikt då det omåttliga 
sexuella beteendemönstret kan betraktas som ett kliniskt tillstånd först när det orsakar 
lidande och funktionsnedsättningar. 
 
Den föreliggande uppsatsens syfte är således att undersöka om deltagarnas 
symptomnivå avseende hypersexuella besvär mätt med screeningformuläret The 
Hypersexual Disorder Screening Inventory (HDSI), är relaterad till upplevelsen av 
livskvalitet, psykiskt lidande och nedstämdhet samt förekomst av negativa 
konsekvenser till följd av sexuella beteenden. Pilotstudiens syfte är även att utforska 
formulärets samstämmighet med ett instrument som i tidigare forskning har använts för 
att ringa in ett liknande tillstånd, men som då har kallats sexuell tvångsmässighet. 
 
Frågeställningar 
 
• Frågeställning 1:  

a) Vilka skillnader finns mellan gruppen som skattar över det preliminära 
gränsvärdet för diagnos på HDSI respektive gruppen som skattar under 
gränsvärdet avseende upplevelsen av livskvalitet mätt med Quality of Life 
Inventory (QOLI)? 
b) Vilka skillnader finns mellan grupperna avseende psykiskt lidande mätt med 
Clinical Outcomes in Routine Evaluation – Outcome Measure (CORE-OM) samt 
grad av nedstämdhet mätt med Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale – 
Self Rated (MADRS-S)? Finns det skillnader mellan hur grupperna upplever 
olika dimensioner av psykiskt lidande mätt med subskalorna i CORE-OM? 
 

• Frågeställning 2: Skiljer sig grupperna åt avseende förekomst av negativa 
konsekvenser till följd av sexuella beteenden mätt med Cognitive and Behavioral 
Outcomes of Sexual Behavior Scale (CBOSB)? Finns det skillnader mellan i vilken 
utsträckning grupperna oroar sig för olika typer av konsekvenser mätt med 
subskalorna i CBOSB? 

 
• Frågeställning 3: I vilken utsträckning samstämmer och överensstämmer HDSI med 

skalan Sexual Compulsivity Scale (SCS)?  
 
 

Metod 
 
Forskningsstudien 
Centrum för Andrologi och Sexualmedicin (CASM) är en multidisciplinär verksamhet 
med tvärvetenskaplig ansats som sedan april år 2006 utreder, diagnostiserar och 
behandlar patienter med sexuella funktionsstörningar, sexuella avvikelser och 
hypersexuell störning samt patienter med andrologiska sjukdomar. Centrat är ett 
samarbetsprojekt mellan psykiatrin och Karolinska Universitetssjukhuset. 
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Centrum för Andrologi och Sexualmedicin genomför nu med hjälp av Internetpsykiatrin 
(Psykiatri Sydväst) ett forskningsprojekt, Mozart, vars syfte är att öka kunskapen om 
patientgruppen vars problembild kan sammanfattas med den av APA föreslagna 
diagnoskategorin hypersexuell störning. Forskningsprojektet innefattar tre faser, där den 
första syftar till att kartlägga den patientgrupp, som sedan under fas två kommer att få 
behandling enligt ett för patientgruppen anpassat kognitivt beteendeterapeutiskt 
behandlingsprogram i gruppformat. Under fas tre, som än så länge är i planeringsstadiet, 
ska behandlingsprogrammet anpassas för att administreras via Internet. Studiens första 
och andra fas har godkänts av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm 
(2010/204-31/5). Datainsamlingen till studiens första fas pågick från 2010-04-25 till 
2010-08-20. Den manual som kommer att användas som grund för gruppbehandlingen 
är under produktion och behandlingsfasen inleds under hösten år 2010. Föreliggande 
studie baseras på insamlad data (från och med 2010-04-25 till och med 2010-06-07) 
från Mozartprojektets första fas och utgör en del av kartläggningen av gruppen.   
 
Undersökningsdeltagare 
Mozartprojektet avsåg att inkludera personer som beskriver och upplever svårigheter, 
sedan minst sex månader, med att minska eller kontrollera sina sexuella tankar, 
beteenden och känslor och vars beteenden leder till negativa konsekvenser eller lidande 
i deras liv. För att anmäla sig till studien och för att svara på den webbenkät som 
utgjorde datainsamlingen i studiens första fas krävdes: 
 

• Att personen var över 18 år och myndig. 
• Att personen tillhandahöll kontakt- och personuppgifter. 
• Att personen gav sitt informerade samtycke till att låta forskningsgruppen 

använda och lagra personuppgifter samt enkätsvar i forskningssyfte enligt 
Personuppgiftslagen (1998:204, Justitiedepartementet). 

 
Under den tid som datainsamlingen till den föreliggande studien pågick anmälde sig 74 
personer till studien. Av dessa svarade 59 personer på webbenkäten och uppfyllde de 
ovan nämnda kraven för deltagande i studien. De resterande 15 personerna gav endast 
sitt informerade samtycke till deltagande i studien, men svarade inte på webbenkäten, 
varför de betraktas som bortfall. Det saknas data som beskriver dessa personer, vilket 
omöjliggör en eventuell bortfallsanalys. Av de 59 undersökningsdeltagarna var åtta 
(13,6%) kvinnor och de resterande 51 (86,4%) var män. Medelåldern bland 
undersökningsdeltagarna var 38,9 år (SD=10,6). Bland undersökningsdeltagarna 
rapporterade 62,7% att de för närvarande var gifta, levde som sambos eller som särbos. 
En mindre del, 16,9% uppgav att de var frånskilda eller separerade från samboskap och 
20,3% hade aldrig varit gifta eller haft en registrerad partner/sambo. Utbildningsnivån i 
gruppen såg ut enligt följande: 3,4% rapporterade att de endast hade avslutat 
grundskola, 8,5% hade ej avslutat gymnasieutbildning eller yrkesskola, 1,7% hade 
avslutat yrkesskola, 23,7% hade avslutat gymnasieutbildning, 30,5% rapporterade 
oavslutad högskole- eller universitetsutbildning och 32,2% rapporterade avslutad 
högskole- eller universitetsutbildning.  
 
Rekrytering och procedur 
Deltagarna rekryterades till studien genom en artikel (2010-04-24) och en annons 
(2010-04-25, se bilaga 2) i tidningen Dagens Nyheter samt via hemsidan 
www.studie.nu. I annonsen i DN och på hemsidan studie.nu beskrevs kort den 
problematik som studien syftar till att undersöka och där fanns uppgifter om var mer 
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information om projektet Mozart fanns tillgängligt. Personer som var intresserade av att 
delta i studien hänvisades till projektets hemsida, www.karolinska.se/mozart, där 
ytterligare information om tillståndet, studiens upplägg, personer verksamma i 
projektet, kognitiv beteendeterapi och etiska riktlinjer fanns upplagt. När den eventuella 
deltagaren tagit del av informationen klickade den sig vidare till länken för anmälan och 
dirigerades då till Internetpsykiatrins webbaserade behandlingsplattform. Här skapade 
deltagaren ett konto för att kunna logga in och för att kunna lämna personuppgifter samt 
det informerade samtycket, vilket var en förutsättning för att delta i studien. Därefter 
svarade deltagaren på den sammansatta webbenkäten bestående av 14 
självskattningsformulär med sammanlagt cirka 270 frågor, vilket tog uppskattningsvis 
45 minuter i anspråk. Deltagaren kunde om den så önskade svara på en del av enkäten 
och logga ut och senare logga in igen för att avsluta ifyllandet av enkäten. För att klicka 
sig vidare till nästa sida i enkäten krävdes att deltagaren hade svarat på alla 
obligatoriska frågor, vilket minimerar det interna bortfallet. Ingen ersättning utgick till 
deltagarna och medverkan i studien påverkade inte deltagarens möjligheter till annan 
vård. 
 
Deltagarna informerades på projektets hemsida om att de efter ifyllandet av 
webbenkäten kallas till bedömningssamtal med en psykiater och en psykolog. 
Intervjuerna är en del av projektets andra fas och syftet med dessa är att deltagarens 
lämplighet för gruppbehandling bedöms. Internetpsykiatrins behandlingsplattform är 
utformad på sådant vis att snabb identifiering av personer med eventuellt behov av 
annan vård är möjlig. Deltagare som rapporterade höga poäng (>4) på en fråga (item 9) 
som mäter suicidtankar i screeningformuläret MADRS-S, kontaktades av en psykolog 
inom forskargruppen som undersökte om personen behövde hänvisas till annan 
vårdkontakt. 
 
Mätinstrument 
Webbenkäten som användes i Mozartprojektet innefattade följande 
självskattningsformulär enligt denna ordning: Frågor om sociodemografiska uppgifter, 
Hypersexual Disorder Screening Inventory (HDSI) (www.dsm5.org), Sexual Sensations 
Seeking Scale (SSS) (Kalichman, Johnson, Adair, Rompa, Multhauf & Kelly, 1994; 
Kalichman, Rompa, 1995, 2001), Cognitive and Behavioral Outcomes of Sexual 
Behavior (CBOSB) (Mcbride et al., 2008), Sexual Compulsivity Scale (SCS) 
(Kalichman, Rompa, 1995, 2001), Clinical Outcomes in Routine Evaluation – Outcome 
Measure (CORE-OM) (Evans, Conell, Barkhan, Margison, McGrath, Mellor-Clark & 
Audin, 2002), Barratt Impulsiveness Scale 11 (BIS-11) (Patton, Stanford, Barratt, 
1995), Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale – Self Rated (MADR-S) 
(Svanborg & Åsberg, 2001), Mood and Sexuality Questionnaire (MSQ) (Bancroft et al., 
2003), Yale Brown Obsessive Compulsiveness Scale – severity scale (Goodman et al., 
1989), Quality of Life Inventory (QOLI) (Frisch, Cornell, Villanueva & Retzlaff, 1992), 
Internet Sex Screening Test (ISST) (Delmonico & Miller, 2003), Drug Use Disorder 
Identification Test (DUDIT) (Berman, Bergman, Palmstierna & Schlyter, 2005), 
Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) (Bergman & Källmén, 2002), 
Självskattning Sexuella Intressen för att preliminärt utforska eventuella sexuella 
avvikelser inför gruppbehandling.  
 
Självskattningsformulären HDSI, CBOSB, BIS-11, MSQ, och ISST översattes från 
engelska till svenska av en person med både engelska och svenska som modersmål. 
Därefter genomfördes en översättning tillbaka till svenska av en annan person med både 
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engelska och svenska som modersmål för att säkerställa översättningens korrekthet. I 
den föreliggande studien användes formulären HDSI, QOLI, CORE-OM, MADRS-S, 
CBOSB och SCS. 
 

Quality of Life Inventory (QOLI) 
Självskattningsskalan bestående av 16 item ger en bedömning av respondentens 
subjektivt upplevda livskvalitet. Formuläret utforskar följande 16 områden, vilka 
tillsammans antas utgöra grunden för den övergripande livstillfredsställelsen: hälsa, 
självrespekt, mål och värderingar, ekonomi, arbete, fritid, inlärning, kreativitet, hjälpa 
andra, kärlek, vänner, barn, anhöriga, hem, grannskap och samhäller (Frisch et al., 
1992). Varje område skattas på en tregradig skala (0 till 2) utifrån hur viktigt det är för 
ens välbefinnande och därefter skattar respondenten hur nöjd den är med området på en 
sexgradig skala (-3 till 3). Beräkningen av totalsumman görs så att viktiga områden får 
större betydelse än områden som skattats som mindre viktiga. Skalan uppvisar goda 
psykometriska egenskaper med hög intern reliabilitet, Cronbach’s alfa, som varierade 
mellan 0,77 och 0,89, och reliabilitet över tid som varierade mellan 0,80 och 0,91 
genom tre kliniska och tre icke-kliniska grupper. Totalpoäng mellan 2,0 och 3,75 
betraktas som vanliga poäng för vuxna och poäng som faller utanför dessa betraktas 
som signifikant under eller över medelvärde (Frisch et al, 1992). 
 

Clinical Outcomes in Routine Evaluation – Outcome Measure (CORE-OM) 
Självskattningsformuläret med 34 påståenden ger en bild av respondentens psykiska 
lidande under den senaste veckan baserat på fyra subskalor, nämligen välbefinnande, 
problem/symptom, fungerande och risker, vilka utgör olika områden där lidande och 
dysfunktion framträder. Subskalan välbefinnande rymmer fyra påståenden som 
utforskar hur individen upplever tillvaron nu och hur den tänker om framtiden. 
Subskalan problem/symptom består av tolv påståenden varav fyra visar på förekomst av 
ångest, fyra utforskar grad av nedstämdhet, två handlar om fysiska symptom och två om 
traumarelaterade symptom. Även subskalan fungerande består av tolv påståenden som 
undersöker generell funktionsnivå, fungerande i nära relationer och fungerande i sociala 
sammanhang. Subskalan risker innefattar sex påståenden och undersöker individens 
tankar om och önskningar att skada sig själv samt hotfullt eller våldsamt beteende mot 
andra (Barkham, Gilbert, Connell, Marshall & Twigg, 2005; Connell, Barkham, Stiles, 
Twigg, Singleton, Evans et al., 2007; Evans et al., 2002).  
 
Frågorna besvaras med alternativ från 0 till 4 poäng. Några frågor är vända och räknas 
om så att högre totalpoäng speglar ett sämre mående och ett större lidande. 
Poängsättning sker genom att deltagarens medelvärde på helskalan respektive de olika 
subskalorna beräknas. Skalan är inte normerad för svenska förhållanden och därför 
används den engelska normeringen. Evans och medarbetare (2002) har publicerat 
följande gränsvärden för helskalan och subskalorna för övergången mellan icke-klinisk 
grupp och klinisk grupp: helskalan för män=1,19 och för kvinnor=1,29, välbefinnade 
för män=1,37 och för kvinnor=1,77, problem/symptom för män=1,44 och för 
kvinnor=1,62, fungerande för män=1,29 och för kvinnor=1,30 och risker för män=0,43 
och för kvinnor=0,30.  
 
Skalans fyra subskalor uppvisar Cronbach’s alfa på mellan 0,75 till 0,95. Subskalornas 
interna reliabilitet är således god i både kliniska och icke-kliniska grupper. Den domän 
som mäter risker rapporteras ha den lägsta reliabiliteten över tid r = 0,64, medan de 
andra domänerna uppvisar utmärkt reliabilitet över tid, med en variation mellan r = 0,87 
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och r = 0,91. Evans och medarbetare (2002) uppger också att skalan uppvisar god 
samstämmig validitet när den jämförs med vedertagna mätinstrument som BDI-II, BAI, 
SCL-90-R, och IIP-32 samt med kliniska skattningar. Skalans samtliga domäner 
diskriminerar signifikant mellan icke-klinisk grupp och klinisk grupp, vilket ger starkt 
stöd för skalans validitet. 
 

Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale – Self Rated (MADRS-S) 
MADRS-S är en självskattningsskala som mäter grad av depression och är speciellt 
känslig för förändring i grad av depression, varför skalan frågar om patientens tre 
senaste dagar. Skalan består av 9 frågor som beskriver symptomen sinnesstämning, 
oroskänslor, sömn, matlust, koncentrationsförmåga, initiativförmåga, känslomässigt 
engagemang, pessimism och livslust. Symptomen skattas enligt en sjugradig skala från 
0 till 6 poäng. Högre poäng betyder svårare depression. Det finns svenska normer till 
skalan, vilka ger klassificeringen 0-6 poäng = ingen depression, 7-19 = mild depression, 
20-34 = måttlig depression, 35-60 = svår depression (Svanborg & Åsberg, 1994). 
Skalan uppvisar utmärkt intern reliabilitet med alfavärden som varierar mellan α = 0,82 
och α = 0,90. Även reliabiliteten över tid är utmärkt med värden som varierar mellan r = 
0,80 och r = 0,94 (Svanborg & Åsberg, 1994). 
 

Cognitive and Behavioral Outcomes of Sexual Behavior Scale (CBOSB) 
Skalan som är uppdelad i två delskalor innefattar 36 påståenden som kartlägger de 
konsekvenser som respondenten till följd av sina sexuella beteenden kan uppleva inom 
sex olika områden i livet, nämligen ekonomiskt, rättsligt, somatiskt, psykologiskt, 
själsligt och socialt. De första 20 påståendena utgör en delskala, oro för konsekvenser, 
som mäter respondentens oro för eventuella negativa konsekvenser inom de sex 
områdena. De följande 16  påståendena utgör en delskala, upplevda konsekvenser, och 
kartlägger vilka negativa konsekvenser inom de sex områdena som respondenten 
faktiskt har upplevt (McBride et al., 2008). Svarsalternativen till de första 20 
påståendena poängsätts från 0 till 3, från ”aldrig” till ”alltid”. Påståendena som 
kartlägger upplevda negativa konsekvenser besvaras med ”ja” eller ”nej”, och 
poängsätts som 1 och 0. Den första delskalan oro för konsekvenser rymmer sex 
subskalor, nämligen oro för hälsa (könssjukdomar och graviditet), oro för hälsa (smärta 
och skada), oro för ekonomiska konsekvenser, oro för sociala konsekvenser, oro för 
psykologiska och själsliga konsekvenser, oro för rättsliga och arbetsrelaterade 
konsekvenser (McBride et al., 2008). 
   
Den interna reliabiliteten för de två delskalorna oro för konsekvenser och upplevda 
konsekvenser mättes separat med Cronbach’s alfa (McBride et al., 2008). Den interna 
reliabiliteten för delskalan som mäter oro för eventuella negativa konsekvenser var hög 
(α = 0,89). En något lägre intern reliabilitet rapporterades för delskalan som mäter 
upplevda negativa konsekvenser (α = 0,75), en alfanivå som dock bedöms vara 
tillräcklig då svarsskalan endast består av ”ja” och ”nej” och alltså ger mindre 
svarsvarians. Separata reliabilitetsberäkningar utfördes för de sex subskalorna med 
Cronbach’s alfa som varierade från 0,75 till 0,95 och således kan betraktas som god till 
utmärkt. CBOSB är en relativt ny skala och McBride och medarbetare (2008) påtalar 
behovet av vidare utprövning av den. I nuläget finns inga uppgifter om vare sig skalans 
reliabilitet över tid eller om samstämmig och diskriminativ validitet. 
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The Sexual Compulsivity Scale (SCS) 
Självskattningsformuläret innefattar tio frågor som avser att mäta sexuell 
tvångsmässighet och mer specifikt sexuell upptagenhet, ökad sexuell aptit, viljemässig 
försvagning och negativa konsekvenser (Kalichman & Rompa, 1995, 2001). Den 
sexuella upptagenheten syftar på de påträngande, störande och oönskade tankar på sex 
som personer med sexuell tvångsmässighet i olika utsträckning upplever sig lida av i 
tillvaron. Skalan konstruerades utifrån beskrivningar av personer som upplevde sig vara 
sexmissbrukare och den har framförallt använts för att identifiera sexuella risktagare 
och personer som har förlorat kontrollen över sina sexuella beteenden. Skalan uppges 
vara reliabel över tid, r = 0,95 och ha en intern reliabilitet på Cronbach’s alfa 0,89 
(Kalichman et al., 1994). I tidigare studier har SCS använts för att differentiera mellan 
grupper med stark och svag sexuell tvångsmässighet. Vanligtvis har de deltagare som då 
har skattat över den 80e eller 85e percentilen, eller en standardavvikelse över 
medelvärdet i gruppen betraktats som starkt sexuellt tvångsmässiga (Benotsch et al., 
2001; Kalichman & Cain, 2004; Kalichman & Rompa, 2001). I studien av Kalichman 
och Rompa (2001) användes gränsvärdet 2,1 (80e percentilen) för att skilja starkt 
sexuellt tvångsmässiga män från svagt sexuellt tvångsmässiga män.   
 
Databearbetning 
De statistiska beräkningarna utfördes med hjälp av statistikprogrammet SPSS version 
17.0. En alfanivå på 5% användes vid samtliga signifikansprövningar förutom vid en av 
de multivariata variansanalyserna då alfanivån sänktes till 2,5%. Då data uppfyllde 
kraven på normalfördelning, testat med skewness och kurtosis, utfördes parametriska 
analyser. Den interna reliabiliteten, Cronbach’s alfa, beräknades för samtliga 
mätinstrument och subskalor. För att svara på frågeställningarna utfördes oberoende t-
test och multivariat variansanalys (MANOVA) samt beräkningar av Pearsons 
produktmomentkorrelationskoefficient, Cohen’s kappa, sensitivitet och specificitet. 
 
  

Resultat 
 
Intern reliabilitet 
Den interna reliabiliteten för samtliga skalor och subskalor redovisas i tabell 1. 
 
Tabell 1. Intern reliabilitet (Cronbachs alfa) för samtliga skalor och subskalor. 

Skala n Cronbachs α 
HDSI 59 0,83 
QOLI 57 0,80 
CORE-OM hela skalan  57 0,94 
CORE-OM risker 57 0,76 
CORE-OM välbefinnande 57 0,81 
CORE-OM fungerande 57 0,82 
CORE-OM problem/symptom 57 0,87 
MADRS-S 57 0,88 
CBOSB upplevda konsekvenser 59 0,67 
CBOSB oro för konsekvenser 59 0,85 
CBOSB oro för hälsa (könssjukdomar och graviditet) 59 0,73 
CBOSB oro för hälsa (smärta och skada) 59 0,65 
CBOSB oro för ekonomiska konsekvenser 59 0,89 
CBOSB oro för sociala konsekvenser 59 0,80 
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CBOSB oro för psykologiska och själsliga konsekvenser 59 0,74 
CBOSB oro för rättsliga och arbetsrelaterade 
konsekvenser 59 0,72 
SCS 59 0,82 
 
Samtliga skalor förutom delskalan upplevda konsekvenser i CBOSB och subskalan oro 
för hälsa (smärta och skada) i CBOSB’s delskala oro för konsekvenser uppvisade god 
eller utmärkt intern reliabilitet.  
 
Gruppindelning 
Enligt HDSI uppfyllde 35 (59,3%) deltagare kriterierna för hypersexuell störning och 
utgör den grupp som kallas klinisk grupp. Övriga 24 (40,7%) deltagare skattade på en 
subklinisk nivå i HDSI och kallas för subklinisk grupp i denna studie. 
 
Frågeställning 1 
Ett t-test för oberoende mätningar visade att det inte förelåg signifikanta skillnader 
mellan gruppernas svar på vare sig QOLI eller MADRS-S. Däremot återfanns en 
signifikant skillnad mellan grupperna på helskalan CORE-OM. Resultaten redovisas i 
tabell 2. 
 
Tabell 2. T-test för oberoende mätningar på QOLI, helskalan CORE-OM och MADRS-S. 
Skalor Klinisk grupp Subklinisk grupp Oberoende t-test 
 n=33 n=24 2-tailed 
 m (sd) m (sd)  
QOLI 0,23 (1,30) 0,68 (1,59) 0,24 
CORE-OM helskala 2,04 (0,51) 1,67 (0,65) 0,02 
MADRS-S 23,42 (9,48) 18,54 (9,86) 0,06 

p<0,05 
 
CORE-OM rymmer fyra subskalor, vilka analyserades med en MANOVA för att 
utforska eventuella skillnader mellan den kliniska och subkliniska gruppen. Analysen 
visade på en signifikant multivariat effekt av grupptillhörighet på subskalorna i CORE-
OM (F (4, 52) = 2,89, p = 0,03; Wilks’ Lambda = 0,82; partial eta squared = 0,18). När de 
beroende variablerna analyserades separat återfanns signifikanta skillnader mellan 
gruppernas skattningar på subskalan CORE-OM risker och på subskalan CORE-OM 
problem/symptom. Resultatet av analysen redovisas i tabell 3. 
 
Tabell 3. Multivariat variansanalys av subskalorna i CORE-OM. 

p < 0,05 
 
Frågeställning 2 
T-test för oberoende mätningar visade att det fanns en signifikant skillnad mellan 
grupperna på delskalan oro för konsekvenser i CBOSB. Däremot fanns ingen signifikant 

Subskalor Klinisk grupp 
Subklinisk 
grupp df 

F-
värde p η2 

CORE-OM n= 33 n= 24     
  M (SD) M (SD)     
Välbefinnande 2,48 (0,78)           2,06 (0,95) 1 3,27 0,76 0,06 
Risker 0,76 (0,56) 0,36 (0,56) 1 7,16 0,01 0,12 
Fungerande 2,05 (0,51) 1,82 (0,67) 1 2,14 0,15 0,04 
Problem/symptom 2,53 (0,61) 2,05 (0,75) 1 7,10 0,01 0,11 
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skillnad mellan gruppernas medelvärden på delskalan upplevda konsekvenser. 
Resultatet redovisas i tabell 4. 
 
Tabell 4.  T-test för oberoende mätningar på delskalorna i CBOSB 

Skalor Klinisk grupp 
Subklinisk 
grupp 

Oberoende t-
test 

 n=35 n=24 2-tailed 
  m (sd) m (sd)  p 
CBOSB oro för konsekvenser 25,29 (9,28) 17,42 (7,22) <0,01 
CBOSB upplevda 
konsekvenser 5,83 (2,01) 5,04 (2,56) 0,19  

p < 0,05 
 
Delskalan oro för konsekvenser i CBOSB rymmer sex subskalor, vilka analyserades i en 
multivariat variansanalys för att utforska eventuella skillnader mellan den kliniska och 
subkliniska gruppen. Resultatet redovisas i tabell 5. Analysen visade på en signifikant 
multivariat effekt av grupptillhörighet på subskalorna i CBOSB (F(6, 52) = 2,63, p = 0,03; 
Wilks’ Lambda = 0,767; partial eta squared = 0,23). En av de beroende variablerna oro 
för rättsliga och arbetsrelaterade konsekvenser bröt mot Levene’s Test of Equality of 
Error Variances varför alfanivån sänktes från 0,05 till 0,025 i det univariata F-testet. 
När de beroende variablerna analyserades separat återfanns signifikanta skillnader 
mellan gruppernas skattningar på subskalan oro för hälsa (könssjukdomar och 
graviditet), subskalan oro för sociala konsekvenser och subskalan oro för psykologiska 
och själsliga konsekvenser. 
 
Tabell 5. Multivariat variansanalys av subskalorna i CBOSB oro för konsekvenser. 
Subskalor CBOSB oro för 
konsekvenser 

Klinisk 
grupp 

Subklinisk 
grupp df 

F-
värde P η2 

 n= 35 n= 24     
 M (SD) M (SD)     
Oro för hälsa 
(könssjukdomar och 
graviditet 2,97 (2,22) 1,71 (1,68) 1 5,58 0,022 0,09 
Oro för hälsa (smärta och 
skador) 2,37 (2,03) 2,04 (1,57) 1 0,45 0,506 0,01 
Oro för ekonomiska 
konsekvenser 1,83 (2,04) 1,29 (1,46) 1 1,23 0,272 0,02 
Oro för sociala 
konsekvenser 7,69 (3,12) 5,00 (2,34) 1 12,79 <0,01 0,18 
Oro för psykologiska och 
själsliga  
konsekvenser 7,74 (2,39) 5,96 (3,01) 1 6,40 0,014 0,10 
Oro för rättsliga och  
arbetsrelaterade 
konsekvenser 2,68 (2,51) 1,42 (1,53) 1 4,89 0,031 0,08 

p < 0,025 
 
Frågeställning 3 
För att utreda HDSI’s samstämmiga validitet undersöktes sambandet mellan hela skalan 
HDSI och skalan SCS som tidigare har använts för att ringa in grupper med sexuell 
tvångsmässighet. Korrelationsanalysen visade att det fanns en medelstark positiv 
korrelation mellan skalorna (r = 0,46, n = 59, p < 0,01). Beräkningen av cohen’s kappa 
(0,15, p < 0,05) visade på en svag överensstämmelse mellan HDSI och SCS avseende 
grupperingen av deltagarna. HDSI’s sensitivitet beräknades till 62,5% (35/56) och 
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specificitet till 100% (3/3). Tre av deltagarna i undersökningsgruppen skattade under 
gränsvärdet 2,1 på SCS och betraktas som svagt sexuellt tvångsmässiga och 56 av 
deltagarna skattade över gränsvärdet (se tabell 6) och betraktas som starkt sexuellt 
tvångsmässiga.  
 
Tabell 6. Korstabell för fördelning av deltagarna mellan instrumenten. 
  SCS svagt sexuellt  SCS starkt sexuellt  
  tvångsmässiga tvångsmässiga Total 
HDSI ej diagnos 3 21 24 
HDSI diagnos 0 35 35 
Total 3 56 59 
 
 

Diskussion 
 
Den föreliggande uppsatsens syfte var att undersöka om deltagarnas symptomnivå 
avseende hypersexuella besvär mätt med screeningformuläret The Hypersexual 
Disorder Screening Inventory (HDSI), var relaterad till upplevelsen av livskvalitet, 
psykiskt lidande och nedstämdhet samt förekomst av negativa konsekvenser till följd av 
sexuella beteenden. Pilotstudiens syfte var även att utforska formulärets samstämmighet 
med ett instrument som i tidigare forskning har använts för att ringa in ett liknande 
tillstånd, men som då har kallats sexuell tvångsmässighet. 
 
Livskvalitet 
Den första frågeställningen handlade om de båda gruppernas upplevelse av livskvalitet, 
psykiskt lidande och nedstämdhet. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan hur 
grupperna skattade sin livskvalitet mätt med QOLI. Screeningformuläret HDSI skiljer ut 
en grupp som preliminärt får diagnosen hypersexuell störning, men denna upplever lika 
låg livskvalitet som den grupp som skattar subkliniskt på formuläret. Båda grupperna 
skattar lågt på QOLI, medelvärdet är i den kliniska gruppen 0,23 (sd = 1,30) och i den 
subkliniska gruppen 0,68 (sd = 1,59). Dessa medelvärden ligger även lågt jämfört med 
hur andra kliniska grupper skattar livskvalitet, exempelvis är medelvärdet på QOLI i en 
grupp med diagnosen paniksyndrom 0,9 (sd = 1,6) före behandling och 1,7 (sd = 1,5) 
efter behandling (Carlbring, 2005). Medelvärdena ligger även under gränserna för 
normalvärden mellan 2,0 till 3,75, som Frisch och medarbetare (1992) redovisar. 
Undersökningsdeltagarna har anmält sig till studien på grund av att de har upplevt 
lidande förknippat med brist på kontroll av och oförmåga att hantera sina sexuella 
beteenden. De har upplevt besvären som så pass allvarliga att de har tagit steget till att 
söka hjälp. Personer med denna grad av besvär upplever rimligtvis en lägre livskvalitet 
än normalpopulationen. Samtidig kan det tolkas som förvånande att den kliniska 
gruppen som rapporterar en allvarligare svårighetsgrad av hypersexuell störning genom 
HDSI inte upplever en lägre livskvalitet än den subkliniska gruppen. Resultatet 
indikerar att problem med överdriven utövelse av sexuella beteenden i 
undersökningsgruppen oavsett om problematikens grad är klinisk eller subklinisk enligt 
HDSI, är förenat med låg upplevd livskvalitet. 
 
Psykiskt lidande 
För att besvara den första frågeställningen jämfördes även de två gruppernas 
medelvärden på helskalan CORE-OM. Gruppen med diagnos rapporterade signifikant 
mer psykiskt lidande än den subkliniska gruppen. Detta resultat kan tolkas som en 



 23 

indikation på att HDSI faktiskt skiljer ut den grupp som upplever störst psykiskt lidande 
förknippat med de hypersexuella besvären och som kan ha det största vårdbehovet. 
Samtidigt ligger båda gruppernas medelvärden över de gränsvärden för övergång mellan 
icke-klinisk och klinisk grupp som Evans och medarbetare (2002) samt Connell och 
medarbetare (2007) presenterar. Detta indikerar att den typ av problem som 
undersökningsdeltagarna i den aktuella studien har är förenat med en grad av psykiskt 
lidande som andra kliniska grupper upplever, vilket ger stöd för relevansen av den nya 
diagnoskategorin. Resultatet pekar på att det även inom den subkliniska gruppen finns 
ett stort psykiskt lidande och personer som troligtvis skulle behöva hjälp, vilka HDSI 
inte fångar upp.  
 
Det genomsnittliga värdet på subskalorna CORE-OM risker och problem/symptom var 
signifikant högre för den kliniska gruppen än för den subkliniska gruppen. Subskalan 
CORE-OM risker fångar upp individens tankar och önskningar om att skada sig själv 
samt hotfullt eller våldsamt beteende mot andra. Ett diagnoskriterium, den femte frågan 
i HDSI, handlar om att personen ägnar sig åt sexuella beteenden trots att beteendena 
medför risker för personen själv och för andra. Resultatet ger stöd för relevansen av det 
femte kriteriet då den kliniska gruppen även genom ett annat instrument, CORE-OM 
risker, rapporterar förhöjda nivåer av risktagande beteende. Benägenheten att ägna sig 
åt riskfyllda beteenden har setts som en central del av det tillstånd som har benämnts på 
olika sätt, men som nu föreslås ska sammanfattas med diagnosen hypersexuell störning. 
Forskning har visat att individer som förlorar kontrollen över sina sexuella beteenden 
även tenderar att ägna sig åt olika typer av riskfyllda dels sexuella beteende men också 
andra riskfyllda beteenden som exempelvis alkohol- och drogkonsumtion (Kalichman 
och Rompa, 1994, Bancroft et al., 2004). Benägenheten att ägna sig åt riskfyllt beteende 
skulle kunna kopplas till det drag av impulsivitet som tros karaktärisera den aktuella 
patientgruppen. 
 
Den andra subskalan CORE-OM problem/symptom, vars resultat signifikant skilde sig 
åt mellan de båda grupperna ringar framförallt in förekomst av ångest och nedstämdhet 
men också av fysiska samt traumarelaterade symptom. Tidigare forskning visar att 
samsjukligheten mellan sexuell tvångsmässighet och ångeststörningar samt depression 
är hög (Black et al., 1997; Kafka, 2009; Kafka & Prentky, 1994; Raymond et al., 2003). 
Denna forskning har dock utförts på självidentifierade sexuellt tvångsmässiga eller på 
grupper som har identifierats med andra tidigare använda formulär som exempelvis 
SCS, alltså grupper som mer påminner om hela undersökningsgruppen i den aktuella 
studien, såväl den kliniska som den subkliniska gruppen. I likhet med tidigare forskning 
rapporterar hela undersökningsgruppen ett stort psykiskt lidande och problem/symptom 
på en klinisk nivå i enlighet med de gränsvärden som finns presenterade (Evans et al., 
2002). Den kliniska gruppens signifikant högre värde på denna subskala skulle dock 
kunna tolkas som en indikation på HDSI’s giltighet, att formuläret ringar in den grupp 
som upplever störst lidande i form av problem och symptom kopplat till de 
hypersexuella besvären.  
 
Ingen signifikant skillnad återfanns mellan gruppernas medelvärden på subskalorna 
välbefinnande och fungerande. Båda gruppernas medelvärden på subskalan 
välbefinnande är låga, vilket går i linje med resultatet på analysen av QOLI. Resultatet 
kan tolkas som att deltagarna ser dystert på framtiden och upplever ett svagt 
välbefinnande i nuläget. Även gruppernas genomsnittliga medelvärden på subskalan 
fungerande är låga vilket indikerar att hela undersökningsgruppen upplever en lägre 
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generell funktionsnivå och svårigheter att fungera socialt och i nära relationer. Problem 
med att vara i och att upprätthålla nära relationer har i tidigare forskning setts som en 
central del av tillstånd som karaktäriseras av okontrollerade och omåttliga sexuella 
beteenden (Kafka och Prentky, 1992). Muench och medarbetare (2007) skriver att 
sexuell tvångsmässighet har beskrivits som en intimitetsstörning, och de ställer frågan 
om intimitetssvårigheter är en konsekvens av tillståndet eller om de kan betraktas som 
en etiologisk faktor i utvecklingen av sexuell tvångsmässighet. Det skulle vara 
intressant i framtida forskning att vidare undersöka förekomst av social ångest och 
relationssvårigheter bland personer med hypersexuell störning och utforska hur 
terapeutiska behandlingar på ett effektivt sätt kan adressera de hypersexuella besvären 
kopplade till relationssvårigheterna. 
 
Nedstämdhet 
Även skillnaden mellan gruppernas medelvärden i rapporterad nedstämdhet mätt med 
MADRS-S jämfördes inom ramen för den första frågeställningen. En icke-signifikant 
tendens indikerade att den kliniska gruppen rapporterade fler depressiva symptom än 
den subkliniska gruppen. Detta resultat kan med försiktighet tolkas som att formuläret 
HDSI skiljer ut en klinisk grupp som upplever ett större psykiskt lidande i form av 
nedstämdhet och sänkt livslust jämfört med den subkliniska gruppen.  
 
I diagnoskriteriet A2 beskrivs att individen svarar på dysforiska känslotillstånd med 
sexuella fantasier, lust och beteenden. Alltså utgår diagnoskategorin från att 
problembilden rymmer inslag av exempelvis nedstämdhet och ångest, vilket talar för att 
den kliniska gruppen borde rapportera förhöjda nivåer av dessa känslotillstånd. Den 
gränssignifikanta skillnaden mellan grupperna avseende depressionssymptom går i linje 
med resultatet på analysen av subskalan CORE-OM problem/symptom där den kliniska 
gruppen rapporterade ett större lidande än den subkliniska. Resultaten bekräftar att 
HDSI ringar in en grupp som upplever ett lidande och som rapporterar negativa 
känslotillstånd som de hanterar med sexuella beteenden, vilka på längre sikt troligtvis 
bidrar till ett större lidande och sänkt livskvalitet.  
 
Medelvärdet på MADRS-S var i den kliniska gruppen 23,42 (sd=9,48) och i den 
subkliniska gruppen 18,54 (sd=9,86). Enligt Svanborg och Åsberg (1994) bedöms 
poäng mellan 7 och 19 som mild depression och poäng mellan 20 och 34 som måttlig. 
Båda grupperna i denna studie uppvisar således på medelvärdesnivå förhöjda 
depressionsnivåer enligt MADRS-S. Detta kan jämföras med tidigare forskning där 
liknande grupper har rapporterat hög komorbiditet med depression och ångesttillstånd 
(Black et al. 1997; Kafka, 2009; Kafka & Prentky, 1994; Raymond et al., 2003). 
 
Negativa konsekvenser till följd av sexuella beteenden 
För att svara på den andra frågeställningen jämfördes gruppernas medelvärden på 
delskalorna CBOSB oro för konsekvenser och CBOSB upplevda konsekvenser. En 
signifikant skillnad återfanns mellan grupperna avseende oro för negativa konsekvenser 
men inte avseende upplevda konsekvenser. Det är intressant att oro för negativa 
konsekvenser är mer framträdande än faktiskt upplevda konsekvenser i den kliniska 
gruppen. Muench och medarbetare (2007) skriver att intrapersonella konsekvenser som 
skam, skuld och negativ inverkan på självkänsla och personlig tillväxt var vanliga i 
gruppen med sexuellt tvångsmässiga och de menar att dessa begrepp är speciellt 
centrala för sexuell tvångsmässighet, då de problematiska sexuella beteendena kan vara 
relativt enkla att undanhålla för omgivningen. Personer med sexuell tvångsmässighet 
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kan ägna mycket tid åt omåttliga sexuella aktiviteter och uppleva att de har förlorat 
kontrollen innan de upplever faktiska negativa konsekvenser. Likt vid tillstånd som 
bulimi, men till skillnad från vid drogmissbruk kan den onda cirkeln alltså etableras 
innan de problematiska sexuella beteendena faktiskt leder till externa negativa 
konsekvenser såsom könssjukdom eller skilsmässa.  
 
Den kliniska gruppens starkare oro för negativa konsekvenser kan bero på att denna 
grupps problematik är svårare och att de i större utsträckning upplever att de har förlorat 
kontrollen över sina beteenden, vilket rimligtvis borde vara förenat med starkare oro för 
negativa konsekvenser. Samtidigt är risken att faktiskt uppleva flera av de negativa 
konsekvenserna som finns med i skalan, till exempel att smittas med HIV eller att 
arresteras, tämligen liten och det är därför inte förvånande att undersökningsdeltagarna 
faktiskt inte har upplevt så många negativa konsekvenser och att grupperna inte skiljer 
sig åt. Flera av de studier som har utforskat risk för att smittas med HIV kopplat till 
sexuell tvångsmässighet har utförts i grupper med förhöjd risk, till exempel bland 
personer som har kontaktat vårdgivare som arbetar med könssjukdomar, eller bland 
andra specifika grupper där smittorisken generellt är hög (Benotsch et al., 2001; 
Kalichman & Rompa, 1995, 2001).  
 
När subskalorna i delskalan CBOSB oro för konsekvenser analyserades observerades 
signifikanta skillnader mellan gruppernas skattningar på subskalorna oro för hälsa 
(könssjukdomar och graviditet), oro för sociala konsekvenser och oro för psykologiska 
och själsliga konsekvenser. Resultatet skulle kunna tolkas som att dessa områden är 
speciellt centrala för hypersexuell störning, då oro för dessa konsekvenser är speciellt 
vanligt i den grupp som har rapporterat fler och starkare symptom på hypersexuell 
störning enligt HDSI. Frågorna inom delskalan oro för psykologiska och själsliga 
konsekvenser handlar om skuld- och skamkänslor samt om oro för att de sexuella 
beteendena är oförenliga med personens värderingar. Även i andra studier om sexuell 
tvångsmässighet har den här typen av negativa konsekvenser varit vanliga. (Black et al., 
1997; McBride et al., 2008; Muench et al., 2007) Tillsammans ger dessa fynd stöd för 
att hypersexuell störning är förknippat med skuld- och skamkänslor, vilket inte är så 
förvånande med tanke på att sex fortfarande är ett tabubelagt ämne i vårt samhälle, som 
ofta förknippas med skam och skuld speciellt när personens beteende på något vis 
skiljer sig från den rådande normen. 
 
Resultatet gällande oro för sociala konsekvenser, ger stöd åt tidigare forskning som 
visar att sociala svårigheter verkar vara av central betydelse för störningen, antingen 
som en etiologisk faktor eller som en vanlig konsekvens (Muench et al., 2007; Kafka & 
Prentky, 1992). Denna subskala ringar in oro för problem med vänner, familj, eventuell 
partner och arbetsplats till följd av sexuella beteenden. Det kan misstänkas att flera 
personer är rädda för att deras omgivning ska upptäcka deras sexuella beteenden, och 
därför oroar sig för de negativa konsekvenser som kan följa på upptäckten. 
 
De icke-signifikanta skillnaderna mellan grupperna avseende subskalorna oro för hälsa 
(smärta och skada), oro för ekonomiska konsekvenser och oro för rättsliga och 
arbetsrelaterade konsekvenser är svåra att tolka. Det kan vara så att dessa områden inte 
är lika centrala för hypersexuell störning eller att konsekvenser inom dessa områden är 
förknippat med en allvarligare grad av svårigheter inom hypersexuell störning än 
deltagarna i denna studie upplever.  
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Att få mer kunskap om negativa konsekvenser till följd av hypersexuell störning kan ge 
fördjupad förståelse för hur störningen påverkar personers liv, hur problemen utvecklar 
sig över tid och om vad som i en behandlingssituation kan göras för att minska de 
negativa konsekvenserna (McBride et al., 2008; Muench et al., 2007). Det är därför 
viktigt att utforska detta vidare. Exempelvis skulle det vara intressant att på ett fördjupat 
sätt undersöka om faktiskt upplevda konsekvenser positivt samvarierar med antingen 
svårighetsgraden på hypersexuell störning eller med antalet sexuella beteenden som 
utförs.  
 
HDSI’s samstämmighet med SCS 
För att besvara den tredje frågeställningen undersöktes sambandet mellan hela 
formuläret HDSI och SCS. Den medelstarka korrelationen i positiv riktning ger visst 
stöd för HDSI’s samstämmiga validitet. Eftersom det inte finns någon tidigare utförd 
tillgänglig forskning kring HDSI som styrker formulärets validitet var denna analys 
önskvärd för att få en indikation på att HDSI har viss giltighet och i viss utsträckning 
samvarierar med ett instrument som har använts för att ringa in en liknande grupp. Att 
korrelationen inte var starkare är inte förvånande med tanke på att instrumenten inte är 
utformade för att mäta riktigt samma problembild. SCS är framförallt fokuserat på 
sexuell upptagenhet, kontrollförlust och negativa konsekvenser och ringar exempelvis 
inte in om respondenten använder sexuella beteenden för att hantera svåra känslor eller 
stressande situationer, vilket HDSI gör.  
 
Graden av överensstämmelse mellan hur instrumenten grupperade deltagarna var svag. 
HDSI är bra på att urskilja de som enligt SCS bedöms som svagt sexuellt tvångsmässiga 
men mindre bra på att fånga in de som bedöms som starkt sexuellt tvångsmässiga. Detta 
kan bero på att HDSI’s bedömningsinstruktioner för uppfyllandet av diagnos är 
strängare än det gränsvärde som används för att differentiera mellan svagt och starkt 
sexuellt tvångsmässiga enligt SCS. I framtida forskning skulle det vara intressant att 
utforska HDSI’s samstämmighet och överensstämmelse med andra mått eller formulär 
som har använts för att mäta omåttliga och okontrollerade sexuella beteendemönster, 
exempelvis Total Sexual Outlet (Kafka, 1997) och Compulsive Sexual Behavior 
Inventory (Miner et al., 2007; Coleman, Miner, Ohlerking & Raymond, 2001) samt 
framförallt med kliniska bedömningar.  
 
Metoddiskussion 
Under den period som datainsamlingen pågick anmälde sig 74 personer till studien. Av 
dessa var det 15 (20,27%) personer som endast gav sitt informerade samtycke till 
deltagande i studien, men som inte svarade på webbenkäten. Att det externa bortfallet 
blev så pass stort kan bero på att deltagarna trots att de var väl informerade om 
konfidentialitet och de etiska riktlinjer som reglerade studiens genomförande, kan ha 
upplevt det som känsligt att lämna ut personuppgifter kopplade till information om 
sexuella beteenden. Undersökningsgruppen i studien bestod av 59 personer. Givetvis 
hade det varit önskvärt med en större grupp för att få större effektstyrka i resultaten. Om 
Mozartprojektet hade annonserat mer hade studien säkerligen fått fler deltagare, men 
med tanke på den begränsade annonseringen kan ändå intresset för studien betraktas 
som stort vilket är intressant med tanke på att tillståndet fortfarande är relativt okänd.  
 
Undersökningsgruppen består till större delen av män, men även av ett mindre antal 
kvinnor. Eftersom denna studie är en explorativ pilotstudie fattades beslutet att hela 
gruppen skulle analyseras tillsammans och att kvinnor inte skulle uteslutas trots att de 
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till antalet är få och kan tänkas ha en problembild som skiljer sig något från männens. 
Diagnoskategorin hypersexuell störning och screeningformuläret HDSI är utformade för 
att ringa in problembilder som i viss utsträckning kan skilja sig åt avseende exempelvis 
symptombild, varför det ansågs lämpligt att testa formuläret på alla personer som 
anmälde sig till studien. I framtida forskning är det givetvis önskvärt att närmare 
undersöka eventuella skillnader i problembilder mellan kvinnor och män. Det kan även 
tänkas att individers sexuella läggning eller etniska bakgrund påverkar problembilden 
eller innebär skillnader i etiologi, vilket bör utforskas vidare.  
 
Den aktuella studiens undersökningsgrupp består av personer som alla upplever 
svårigheter med att hantera sina sexuella beteenden och resultaten är följaktligen endast 
generaliserbara till liknande grupper. Dessutom var undersökningsgruppen begränsad i 
storlek, vilket minskar resultatens tillförlitlighet och många deltagare kom troligtvis från 
tidningen Dagens Nyheters läsekrets vilket ytterligare begränsar resultatens 
generaliserbarhet. I framtiden är det givetvis nödvändigt att utföra liknande studier i 
större grupper med personer som upplever sig lida av tillståndet och i grupper som 
skiljer sig från denna undersökningsgrupp. Vidare bör förekomsten av tillståndet i en 
normalpopulation i Sverige undersökas. 
 
En styrka med denna studie är att HDSI prövas, vilket tillför ny och viktig information 
om hypersexuell störning och om HDSI’s egenskaper. HDSI uppvisade i denna studie 
utmärkt intern reliabilitet. Korrelationsanalysen gav vid handen att formuläret på 
variabelnivå uppvisar tillfredsställande samstämmig validitet. Däremot framkom en 
svag överensstämmelse avseende grupperingen av deltagarna när HDSI jämfördes med 
instrumentet SCS. Riktlinjerna för bedömningen av HDSI är som tidigare nämnts 
preliminära och tanken är att diagnoskategorin och screeningformuläret empiriskt ska 
prövas grundligt innan bedömningsinstruktioner kan fastställas. Det kan alltså tänkas att 
färre antal kriterier eller ett lägre antal poäng senare kommer att krävas för uppfyllande 
av diagnos. Det preliminärt angivna gränsvärdet för övergången mellan subklinisk och 
klinisk grupp i formuläret HDSI innebär en metodologisk svårighet i denna studie, och 
gör att gruppindelningen vilar på osäker grund.  
 
Studiens resultat visar att hela undersökningsgruppen är tungt belastad av psykiatrisk 
problematik, med deltagare även i den så kallade subkliniska gruppen som upplever ett 
psykiskt lidande på klinisk nivå förenade med hypersexuella besvär. Detta skapar 
funderingar om huruvida formuläret med dess nuvarande bedömningsinstruktioner 
lyckas fånga upp de personer som lider av problematiken hypersexuell störning och som 
upplever mer psykisk ohälsa samt är i behov av behandling. Indelningen i subklinisk 
och klinisk grupp i studien ter sig följaktligen ytterligare osäker. Denna pilotstudie gör 
tydligt att vidare forskning krävs för fastställandet av gränsvärdet för övergången 
mellan subklinisk och klinisk grupp i HDSI. En möjlighet är även att undersöka om det 
skulle vara effektivt att skapa flera svårighetsgrader i bedömningen av HDSI, liksom 
MADRS-S bedömningsinstruktion. APA skriver att de med den nuvarande 
bedömningsinstruktionen vill undvika falska träffar men istället kanske de missar målet 
i alltför stor utsträckning (www.dsm5.org). Jämförelsen mellan de två preliminära 
grupperna visar dock, trots osäkerheten kring gruppindelningen, att en ökad 
symptomnivå av hypersexuell besvär mätt med HDSI är förenat med ett starkare 
psykiskt lidande, en tendens till mer nedstämdhet och starkare oro för negativa 
konsekvenser.  
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Formulären QOLI, MADRS-S och CORE-OM är väl använda och utprövade i kliniska 
grupper och QOLI samt CORE-OM även i icke-kliniska grupper. I den aktuella studien 
uppvisade de utmärkt intern reliabilitet. Att undersöka hur det oprövade 
sceeningformuläret HDSI förhåller sig till tillförlitliga formulär med goda 
psykometriska egenskaper är ett viktigt steg i den utprövning av diagnoskategorin och 
screeningformuläret som nu pågår. QOLI ger en bild av individens välbefinnande och 
CORE-OM samt MADRS-S ger en bild av det psykiska lidandet. Dessa tre formulär ger 
en bred bild av undersökningspersonernas psykiska mående då de dels ringar in hur 
nöjda deltagarna är med olika aspekter av livet och dels vilket lidande de upplever. Att 
komorbiditeten med depression enligt tidigare studier kring samsjuklighet vid sexuell 
tvångsmässighet har visat sig vara hög, motiverade nyttjandet av MADRS-S i studien 
trots att även CORE-OM i viss utsträckning mäter depressiva symptom (Black et al., 
1997; Evans et al., 2002; Raviv, 1993; Raymond et al., 2003). Samma studier har även 
visat på en hög komorbiditet med ångesttillstånd, varför framtida forskning även bör 
utforska förekomst av ångest i gruppen som får diagnosen hypersexuell störning enligt 
HDSI.  
 
Ingen tidigare studie har undersökt hypersexuell störning och livskvalitet mätt på detta 
sätt med QOLI, vilket kan betraktas som en styrka med denna studie. Fokus för tidigare 
studier har snarare varit okontrollerade sexuella beteenden kopplat till lidande och alltså 
inte till i vilken utsträckning personer är nöjda med väsentliga områden i livet. I 
framtida forskning skulle det vara intressant att undersöka om livskvaliteten förbättras 
efter behandling av den hypersexuella störningen. Vidare skulle det vara intressant att få 
en mer detaljerad bild av hur livskvalitet är förknippat med hypersexuell störning, 
exempelvis om personer med diagnosen rapporterar låg eller hög livstillfredställelse 
inom vissa områden men inte inom andra. 
 
Subskalorna i CORE-OM är baserade på teoretisk grund, faktoranalyser har gjorts som 
visar på olika resultat och formulärets skapare efterfrågar vidare utprövning av 
formuläret för fastställandet av dess faktorstruktur. Subskalorna används dock i stor 
utsträckning kliniskt i flera länder samt i ett antal studier och det finns etablerade 
gränsvärden för samtliga subskalor (Connell et al., 2007; Evans et al., 2002). Analysen 
av subskalorna i denna studie ger en mer detaljerad bild av hur grupperna skiljer sig åt 
avseende psykiskt lidande, men på grund av osäkerheten kring formulärets 
faktorstruktur måste analysen av subskalorna betraktas med försiktighet. Resultaten ger 
en fördjupad bild av det psykiska lidandet inom hela undersökningsgruppen och de ger 
indikationer på skillnader mellan grupperna. Då detta är en pilotstudie kan resultaten 
förhoppningsvis ge uppslag inför fortsatt forskning kring upplevelser av psykiskt 
lidande inom patientgruppen med hypersexuella besvär. 
 
Valideringen av skalan CBOSB utfördes i en icke-klinisk grupp bestående av 
universitetsstudenter och formuläret har inte tidigare prövats i en grupp med personer 
som brister i förmågan att kontrollera sexuella beteenden och som upplever lidande till 
följd av de sexuella beteendena. Delskalan CBOSB upplevda konsekvenser uppvisade 
något låg reliabilitet även i denna studie. Detta kan förklaras av att svarsskalan är 
dikotom vilket ger mindre svarsvarians. Vidare togs två påståenden bort från 
beräkningen av Cronbach’s alfa då det inte fanns någon varians i svaren, alla hade 
svarat nej. Det ena påståendet handlade om huruvida personen hade smittat någon med 
HIV eller inte och det andra handlade om personen själv hade blivit smittat med HIV. 
Delskalan CBOSB oro för konsekvenser uppvisade utmärkt reliabilitet och analysen av 
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dess subskalor gav en fördjupad förståelse för deltagarnas oro för negativa 
konsekvenser och formuläret kan därför anses som lämplig att använda i andra studier 
om hypersexuell störning. CBOSB är dock ett relativt nytt självskattningsformulär och 
dess psykometriska egenskaper, exempelvis faktorstruktur och reliabilitet över tid, 
behöver utforskas vidare i studier med olika typer av och större undersökningsgrupper. 
Detta faktum minskar givetvis resultatens tillförlitlighet i den aktuella studien. Vidare 
saknar skalan normer och det finns inga studier att jämföra med för att få en bild av hur 
vanligt det är med oro för, eller upplevda negativa konsekvenser i gruppen med 
hypersexuell störning. 
 
Den svenska versionen av SCS som användes i denna studie saknar en fråga som finns 
med i originalversionen. Bedömningen gjordes att den svenska skalan trots detta i 
tillräcklig utsträckning motsvarar originalversionen och ringar in den önskade gruppen, 
sexuellt tvångsmässiga.  
 
Ett relativt stort antal signifikansprövningar utfördes för att möjliggöra besvarandet av 
frågeställningarna vilket ger ett massignifikansproblem. Då totalt 17 
signifikansprövningar utfördes uppskattas sannolikheten att minst en av prövningarna 
har blivit signifikant av en slump till 58% (Borg & Westerlund, 2006). Ett sätt att 
hantera massignifikansproblemet hade varit att göra en Bonferronikorrektion av 
alfanivån, men då denna studie är en pilotstudie av explorativ karaktär behölls en 
alfanivå på fem procent vid samtliga prövningar för att risken att missa möjliga resultat 
skulle minimeras. Därför måste resultaten i denna studie betraktas med försiktighet men 
förhoppningsvis ge uppslag och inspiration till vidare forskning inom området. 
 
En av studiens begränsningar är att det inte är utrett hur många av deltagarna som 
uppvisar beteendemönster som rymmer sexuella avvikelser. Således finns en risk för att 
vissa deltagare istället för att få diagnosen hypersexuell störning borde få en diagnos 
inom kategorin sexuella avvikelser. Instrument som på ett tillförlitligt sätt hade kunnat 
bedöma detta fanns inte att tillgå under genomförandet av den föreliggande studien. I 
projektet Mozart används ett formulär som tillsammans med bedömningsintervjuerna 
kan ge denna information och därför kommer fortsatt forskning inom projektet att kunna 
utreda denna fråga närmare. 
 
Slutsatser 
Denna uppsats behandlar ett område som är relativt nytt och outforskat, vilket gav 
speciella förutsättningar för genomförandet av studien. Studien har som beskrivits ovan 
flera begränsningar, men dess resultat bidrar ändå till ökad kunskap om hypersexuell 
störning, HDSI och om den grupp som besväras av omåttliga sexuella beteenden.  
 
Pilotstudien visar att personer med ett beteendemönster som karaktäriseras av 
okontrollerade och omåttliga sexuella beteenden oavsett om de uppfyller kriterierna för 
hypersexuell störning eller inte, upplever låg livskvalitet, ett starkt psykiskt lidande och 
nedstämdhet. Detta indikerar att personer med denna problembild behöver 
uppmärksammas och få hjälp, vilket kan underlättas av en deskriptiv diagnoskategori 
som sammanfattar tillståndet. Resultatet talar för relevansen av diagnosen hypersexuell 
störning, då det problematiska sexuella beteendemönstret tydligt är kopplat till 
funktionsnedsättningar och psykiskt lidande på en klinisk nivå. Att det psykiska 
lidandet är stort och upplevelsen av livskvalitet är låg i hela undersökningsgruppen, 
såväl i den kliniska som i den subkliniska gruppen, ger upphov till funderingar kring om 
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screeningformuläret HDSI är för strängt och missar att fånga upp personer i den 
subkliniska gruppen som upplever ett stort lidande kopplat till hypersexuella besvär och 
som har ett vårdbehov.  
 
Vidare skattar en relativt stor del, cirka 40%, av undersökningsgruppen subkliniskt på 
formuläret HDSI, trots att samtliga undersökningsdeltagare upplever sig ha problem och 
vara i behov av hjälp och därför har anmält sig till studien. Även detta kan tolkas som 
att HDSI är för strängt och faktiskt missar ett antal personer som har det tillstånd som 
borde sammanfattas med diagnosen hypersexuell störning. Något som ytterligare talar 
för att HDSI är för strängt är att den kliniska och subkliniska gruppen inte på en 
signifikant nivå skiljer sig åt avseende livskvalitet och på ett antal subskalor. Att 
grupperna inte skiljer sig åt avseende vissa av dessa variabler kan dock bero på att de 
kanske inte positivt samvarierar med mått på hypersexuell störning, exempelvis kan 
vissa konsekvenser vara relativt ovanliga oavsett störningens svårighetsgrad.  
 
I pilotstudien framkommer att det nya screeningformuläret HDSI uppvisade utmärkt 
intern reliabilitet och tillfredsställande samstämmig validitet i form av en positiv 
samvariation med ett tidigare ofta använt instrument. Endast en svag överensstämmelse 
mellan instrumenten avseende deras respektive grupperingar av deltagarna observerades 
dock. Vidare framgår att den så kallade kliniska gruppen som enligt HDSI rapporterar 
en svårare problematik än den så kallade subkliniska gruppen upplever ett signifikant 
större psykiskt lidande, en tendens till mer depressiva symptom och signifikant mer oro 
kopplat till negativa konsekvenser jämfört med den subkliniska gruppen. Dessa fynd 
indikerar att en högre symptomnivå avseende hypersexuella besvär mätt med HDSI är 
förenat med ett sämre psykiskt mående. HDSI ringar in den grupp som är i störst behov 
av att få en diagnos och av att få behandling. Fynden ger ytterligare stöd för att 
hypersexuell störning är ett kliniskt tillstånd som är kopplat till negativa konsekvenser 
och lidande i de drabbades liv.  
 
Diagnosen hypersexuell störning har nyligen föreslagits och det är fortfarande osäkert i 
vilken form den kommer att presenteras i DSM-V. En möjlighet är att den kan komma 
att delas upp utifrån olika problemgrupper eller att den kan delas upp i flera diagnoser 
liksom exempelvis dystymi och depression, utifrån svårighetsgrad och 
sjukdomsförlopp. Denna pilotstudie visar att det krävs vidare forskning för att avgöra 
formuläret HDSI’s bedömningsinstruktioner där exempelvis kliniska bedömningar kan 
jämföras med utfallet av HDSI. Vidare framkommer tydligt att personer med omåttliga 
sexuella beteendemönster upplever ett starkt generellt psykiskt lidande och låg 
livskvalitet, vilket talar för att denna grupps behov av effektiva behandlingsformer är 
stort. Behandlingar för den aktuella gruppen behöver ytterligare utvecklas och deras 
effektivitet bör prövas kliniskt. I framtida forskning skulle det även vara av intresse att 
undersöka hur deltagarna skattar de olika kriterierna, om det är något kriterium som 
verkar vara av större relevans för störningen och om andra kriterier inte är lika vanligt 
förekommande inom grupper med det aktuella tillståndet.   
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Bilaga 1 
 
The Hypersexual Disorder Screening Inventory 
 
Sexuella beteenden kan utföras var för sig eller i kombination med varandra. I 
detta formulär undersöker vi följande sexuella beteenden för att ta reda på om de 
orsakar problem för dig: 
 
Onani: enskilt eller i kombination med andra sexuella aktiviteter. 
Pornografi (några exempel: videoklipp på Internet, bilder och webbsändningar, 
porrtidningar, DVD/videofilmer, barnförbjuden tv och film). 
Sexuella beteenden med samtyckande vuxna (direktkontakt) (exempelvis: bruk av 
eskorttjänster, prostituerade, upprepade engångsligg, anonyma och kortvariga sexuella 
möten, upprepade kortvariga förhållanden, massagebesök som innefattar sex). 
Cybersexrelaterade aktiviteter (exempelvis: sexsamtal via Internet, sexuella beteenden 
med webbkamera, andra "virituella" sexuella beteenden). 
Telefonsex 
Strippklubbar  
Andra sexuella beteenden: 
  
Uppskatta hur ofta varje påstående är sant eller hur väl det stämmer in på ditt 
sexuella beteende. Kryssa för det alternativ som stämmer bäst in på dig: 
 
(De alternativ som ges är följande: Aldrig sant, Sällan sant, Ibland sant, Ofta sant och 
Nästan alltid sant. 
 
Under det senaste halvåret har jag ägnat mycket tid åt sexuella fantasier och begär, samt 
till att planera för och utföra sexuella beteenden. 
 
Under det senaste halvåret har jag använt mig av sexuella fantasier och beteenden för att 
hantera svåra känslor (t.ex. oro, ångest, sorg, leda, skuld eller skam). 
 
Under det senaste halvåret har jag använt mig av sexuella fantasier och beteenden för att 
undvika, skjuta upp, eller för att hantera påfrestningar och andra svåra problem eller 
plikter i mitt liv. 
 
Under det senaste halvåret har jag, utan större framgång, försökt minska eller 
kontrollera frekvensen av sexuella fantasier, begär och beteenden. 
 
Under det senaste halvåret har jag fortsatt att utföra riskfyllda sexuella beteenden som 
har, eller kan tänkas ha, orsakat mig, min(a) sexuella partner(s), eller annan närstående, 
fysisk eller känslomässig skada eller sjukdom. 
 
Under det senaste halvåret har ofta förekommande och intensiva sexuella fantasier, 
begär och beteenden gjort mig uppriven eller har fått mig att må dåligt över mig själv 
(exempelvis skam- och skuldkänslor, sorg, oro eller äckel), eller jag har försökt att 
hemlighålla mina sexuella beteenden. 
 
Under det senaste halvåret har ofta förekommande och intensiva sexuella fantasier, 
begär och beteenden orsakat mig allvarliga problem i personliga, sociala eller 
arbetsrelaterade sammanhang samt inom andra viktiga områden i livet. 
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Bilaga 2 
 

Är du orolig för att du har ett sexmissbruk ? Surfar du för mycket porr eller är allmänt 
sexfixerad? 
 
Nu påbörjar Centrum för Andrologi och Sexualmedicin en studie som ska kartlägga 
fenomenet sexmissbruk, eller hypersexualitet som det kallas i medicinska sammanhang. 
Det långsiktiga syftet är att skapa en effektiv behandlingsmetod för problembilden. 
Behandlingen kommer att grundas på kognitivt beteendeterapeutiska principen (KBT) 
som har visat sig vara effektiva för en rad olika problem.  
 
Vi söker nu personer som har svårt att kontrollera sina sexuella beteenden som 
exempelvis porrkonsumtion, onani eller annan sexuell aktivitet. 
 
Är det så att dina sexuella beteenden har medfört problem i ditt liv, såsom 
arbetsrelaterade svårigheter eller relationsproblem? Har du försökt sluta med eller skära 
ner på dina beteenden utan att lyckas? Det viktiga i sammanhanget är inte hur mycket 
tid du ägnar åt sex. Det avgörande är om du tycker att dina sexuella beteenden leder till 
svårigheter i ditt liv.  
 
Är du intresserad av att delta i studien? För anmälan och ytterligare information: 
 
www.studie.nu 
www.karolinska.se/mozart 
 
Frågor? Kontakta oss via: 
 
Mozart@karolinska.se 


