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Olivia Loving berättar om hur hon
plötsligt en dag drabbades av
tankar om all ha sex med sin tjej
kompis. Hon blev rädd och mådde
allt sämre. Tankarna fanns väl
där av en anledning, tänkte Olivia
och började tvivla på sin sexuella
läggning. Tänk om hon var homo
sexuell? Varför skulle hon annars
ha de där jobbiga inre bilderna av
all hon kysser sin tjejkompis, el
ler tar på hennes bröst?

Der är i den amerikanska nättidningen
Out som Olivia Loving berättar sin his
toria. Hon är inte homosexuell, utan har
OCD. Och der har hon fått hjälp med.
Men vägen var lång och snårig, mccl
många missuppfattningar från välmenan—

de professionella mccl bristande kcinskap
ämnet. Det rog henne rio år att försrå vad
der verkligen handlade om.

Sex — ett laddat ämne
Sexuella tvångstankar är vanligt förekom
mande, både blanc! persoier mcci och titan
OCI). Sex är ett laddat ämne i vårt sam
hälle, både känslomässigt, moraliskt och
religiöst. Vi är alla präglade av vår tid och
för den som har en sårbarhet för att clrab—
bas av OCD är der ciarfnr inte konstigt att
tvångstankarna tar sig denna form (Got—
don 2002). När det gäller sexuella tvångs—
tankar i allmänhet så kan listan goras lång
över vad de kan ha för innehåll. Några ex
empel är tankar om att vara otrogen mot
sin partner, om att vara peciofil, eller sex—
uella tvångstankar om någon närstående.
Så hur berättat en person på det cligirala
chatrforumet “Familjeliv”:

Jag har sen en lång tid tillbaka haft sexuella
tvångstankar, det ger mig en enorm klump
i magen att ens skriva detta inlägg för jag
har aldrig någonsin nämnt dessa, Jag är 25
ä;; och har arbetat med barn länge. En del
plågande tankar är att:
“tänk om jag gör något sexuellt”
“tänk om jag skulle tända på barn”
“tänk om jag kommer ufb’ra sexuella över

grepp på mina egna barn”

Det kan även handla om mina familjemed
lemmar:
“tänk om jag tänder på tnzn mamma”

“tänk om jag vill ha trekant medpappa och
hans samho”
“tänk omjag heltplötsligt kysser nzin mamma”

Afi. Jagfar så ont i magen...

All tolka tankar som sanna
De flesta människor låter oönskade sexu
ella tankar passera titan att lägga vikt vid
dem, medan personer med OCD tolkar
tankarna som betydelsefulla och som vik
tig information om den egna personen.
Om tankarna är obscena och strider mot
gängse moral, ligger det nära till hands
att drabbas av ångest. Detta kan resultera
i olika slags tvångshancllingar i syfte att
försäkra sig om att det inte är sant, och att
sänka ångesten.

En studie visar att så många som var
fjärde person med OCI) har tvångstankar
om den egna sexualiteten. Troligen är det
ännu fler som är drabbade, men antalet
påverkas negativt av att många inte söker
hjälp, på grtind av skam och rädsla för hur
de ska bli bemötta.

H-OCD
När tankarna handlar specifikt om den
egna sexuella identiteten, vilket beskrivs
i den inledande delen av den här arti
keln, kallas det H-OCD, där H:et står
för homosexuell. H-OCD beskrivs som
en tvångsmässig rädsla för att vara homo
sexuell, att lida av sexuella tvångstankar
om personer som är av samma kön, eller
rädsla fo att ens omgivning ska tro att
man är homosextiell.

Men begreppet H-OCD är egentligen
olyckligt, då det riskerar art spä på för—
domar. Dr Monika Williams, som forskat
om OCD, säger till nätticlmngen Out, att
hon ofta stöter på kritik som går ut på att
personer som har rvångstankar kring sin
sextialiter är homofober. Men så enkelt är
det inte menar hon. Hon berättar att vissa
patienter som hon möter kan vara homo—

foher på grund av sin uppfostran eller reli
giösa tillhörighet.

Även homosexciella personer kan drabbas
av den här typen av OCD. Då är proble
mati ken den omvända: tvångstankarna
handlar om rädsla för att vara heterosexuell.

Ovissheten skapar ångest
Författarna Jon Hershhelcl och Tom Cor—
boy, skriver i sin bok “The mindlfLilness
workhook for OCD”, att själva kärnan i H
OCD inre handlar om moral, titan om att
berövas den egna lyckan att få leva med en
partner som man känner sig artraherad av.

Der finns ju egentligen inte några garan
tier för vår sexuella läggning, och det är
skräcken för att behöva leva i ovisshet som
skapar ångest.

Tvivlet har en central roll
Monika Williams skriver art tvivler hos
personer med H—OCD ftingerar precis på
samma sätt som vid alla andra typer av
OCD. Tvångstankarna tolkas och analy
seras och man vill ha ert svar på vad de

egentligen kan betyda:” Är jag homosex
uell eller inte?”, “Htir kände jag egentli
gen när min tejkompis kramacle mig?”,
“Om jag inte vore homosexuell, varför
skulle då de här tankarna dyka upp gång
på gång?”, “Är jag verkligen sextiellt art—
raherad av min partner?”.

Tillvaron präglas av art försöka hitta fram
till ert slutgiltigt svar på frågan om den
egna sexciella läggningen, vilket sker både
genom undvikande och genom rvångs
handlingar, precis som vid andra typer av
OCD. Dessa kan ta sig form både i yttre
och inre (mentala) rirtialer: att i tmken
försöka lugna sig själv, art be omgivning
en om försäkringar, art kon rrollera/scanna
kroppens reaktioner i kontakten mccl der
som rriggar tvångsrankarna eller art stän—
cligr urvärclera om man upplever sexuell
attraktion där man borde göra der.
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Det kan också vara så att tvångshandling

arna handlar om att utesluta sexuell attrak

tion. 1 tidningen Out beskriver exempelvis

en anonym heterosexuell man hur han blev

daglig konsctment av gayporr på internet,

utifrån att han ville försäkra sig om att han

Inte kände någon sexuell upphetsning. Om

han inte gjorde det så kunde han känna sig

lugn en stund, men tvivlet drev honom att

upprepa detta om och om igen. Detta blev

så påfrestande för honom att han till slut

övervägde självmord.

lat om personer som behöver “komma

ut ur garderoben”. Eftersom det finns så

få vetenskapliga texter om H-OCD, blir

det också svårt att möta den här typen av

åsikter, säger hon.

Bristande kunskap om H-OCD hos be

handlare kan innebära att patienter be

möts felaktigt när de söker vård. Monika

Williams intervjuade 2008 en ting man

som farit mycket illa i kontakten med en

terapeut utan tillräcklig kunskap.

Han berättade:

manliga artister. Jag kunde heller inte titta

på tv eller läsa tidningen. Det är egentli

gen otroligt att jag fortfarande lever, efter

att ha mått så dåligt.”

Om du känner igen dig i det som beskrivs

1 den här artikeln och vill veta mer, el

ler vill informera din behandlare, så finns

mer information om både sextiella tvångs

tankar och H-OCD i neclanstående böcker

och länkar. Dessa har också använts som

källor till denna text.

Brist på kunskap
Dr Monika Williams menar att många

professionella saknar kunskap om H-OCD

och blandar ihop det mccl en ambivalens

kring den sexuella identiteten.

Det råder ofta missförstånd, säger Mo

nika Williams. Vissa säger att detta inte

är riktig OCD, titan att det bara hand—

“Jag har haft OCD ett bra tag nu. lera

peuten som jag träffade sade till mig att

jag borde pröva att vara mccl en man, och

att alla människor egentligen är bisexuella.

Jag blev helt knäckt, och hade självmorcls

tankar i ett halvår efter det. Mina problem

blev bara större och större. Till slut kunde

jag inte vara i samma rum som någon av

samma kön, eller lyssna på musik med
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Vanliga rädslor vid H-OCD:
• Rädsla RSr att oönskade tankar, känslor och kroppsliga sensationer kan säga

något om ens sexuella läggning.

• Rädsla för att man omedvetet “förnekar” sin verkliga sexuella läggning, att

man egentligen är hetero/homo utan att veta om det.

• Rädsla för att omgivningen ska tro att man har motsatt sexuell läggning.

• Rädsla flit att varma känslor gentemot vänner är tecken på sexuell attraktion.

• Rädsla fr att om man upplever någon som attraktiv, så betyder det att man

är sexuellt attraherad.
• Rädsla för att den egna levnadssituationen 1 sig säger något om ens sexuella

läggning, exempelvis försämrad förmåga till orgasm, att ofta hamna i destruk

riva förhållanden, musiksmak.

Vanliga tvångshandlingar vid H-OCD:

• Att i tanken gå tillbaka till situationer som kan tyda på annan sexuell lägg

ning.
• Att söka bekräftelse på att man har en viss typ av sexuell läggning.

• Att undvika platser eller situationer som kan trigga tvångstankarna.

• Att scanna kroppen efter eventuell attraktion/upphetsning i närvaron av en

person av samma kön, eller motsatt kön om man är homosexuell.

• Att tvångsmässigt övertyga sig själv om sin sexuella läggning, genom att

exempelvis konsumera porr.

Källa: Hämtatfrån boken “The mindfidness workbookfor OCD
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