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LIV & LUST. Ellen

Kroghs mamma
tog sitt liv efter år
av missbruk. Tio
år senare tvingades Ellen inse att
hennes nyblivne
sambo var sexmissbrukare.
Ellen Krogh har
ägnat sitt vuxna
liv åt missbruk,
trots att hon
själv aldrig har
missbrukat.

TRON PÅ ATT
BLI FRISK
ÄR GRUNDEN
XXTa tillbaka makten över ditt

liv och dina val. Det är grundtanken i Newhabit. Ellen Kroghs
program utgår från att det är
fullt möjligt att bli av med ett
missbruksproblem. Det som
krävs är insikter om missbrukets mekanismer och konsekvenser – som är stora även om
personen i övrigt är högfungerande med ett bra jobb. Men
också motivation, och att underhålla motivationen över tid.
Programmet erbjuder metoder
för att hantera begäret, bland
annat genom att kartlägga när
suget är som störst och hur klienten då kan agera och träna
sig på att göra andra val. Klienten får också jobba med sitt sätt
att hantera tankar och känslor
och hur dessa är kopplade till
beteenden. Allt detta kräver träning, struktur och konkreta
verktyg. Metoden är framförallt
baserad på KBT och ny beroendeforskning. Under behandlingens gång, normalt 13 veckor,
jobbar personen vidare på sitt
vanliga arbete.
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Hennes man var
sexmissbrukare
Terapimetoden räddade förhållandet
– och har lärt Ellen att hjälpa andra med problem

D

et var något som
skavde.
En
misstanke som
hon inte vågade
formulera ens
för sig själv. Ellen Krogh och hennes son hade
just flyttat in hos Anders Nilsson
på hans lantgård utanför Löberöd i
centrala Skåne. Efter ett års pendling mellan Danmark och Sverige
hade Ellen och Anders bestämt sig
för att satsa på förhållandet på riktigt.
– Det var subtila småsaker som
liksom nöp till i mig, som den undvikande tonen i hans svar när jag
frågade varför han hade rakat sig,
säger Ellen Krogh.
En titt på sms:en i Anders telefon bekräftade det hon inte ville
veta.
– Det var en massa meddelanden
till andra kvinnor med tydligt sexuella grejer. Även om jag känt det
på mig blev jag totalt chockad.
Sensommarsolen lyser på Ellen
där hon sitter i vardagsrummet.
Men den där dagen för snart sex år
sedan när hon satt där i soffan med
telefonen i sin hand, rullades alla
gardiner ned.
– Det var fruktansvärt. Lögnen,
sveket, allt.
Ellen kastade sig i bilen innan
Anders kommit hem och körde till
en kompis i Danmark. Hon behövde låta känslorna rasa i fred.
– Jag var tvungen att tänka över
om jag ville stanna i förhållandet.
Och försöka se till att jag inte tillät
mig själv att falla i hålet som sa att
det var fel på mig, att jag inte var
tillräckligt attraktiv.
Någon dag senare knackade Anders på väninnans dörr, fylld av
skuld och ångest. Han berättade
att han inte lyckats bryta sitt ungkarlssexliv, trots att han hade lovat
sig själv det, nu när han äntligen
hade träffat den rätta.
Anders kommer in under vår intervju, drar av sig sina arbetskläder, och slår sig ned bredvid Ellen.
– Missbruket hade tagit överhanden, säger han.
När han nu stod där inför Ellen,
livrädd att mista henne, var han
tvungen att inse att han hade tappat kontrollen, att det faktiskt var
missbrukare han var.
– När du lovade att du skulle söka hjälp bestämde jag mig. Jag
skulle ge dig en chans, säger Ellen.
– Det var faktiskt nästan som en
befrielse. Att jag var tvungen att ta
tag i det, säger Anders.

En omtumlande vecka senare blev
livet än mer omtumlat. Ellen var
gravid. Nu fanns det ännu mer att
kämpa för. De tog kontakt med
Dysberoendekliniken i Stockholm
och Anders började på behandling.
Nu skulle allt ordna sig.
Det gjorde det inte.
– Det hände igen. Tidigare hade
jag samlat ihop mig på något sätt,
men nu skrek och grät jag. Det var
en sådan frustration och förtvivlan. Jag var gravid, det var så
mycket skuld och skam.
För Ellen räckte det ofta med en
blick på Anders. Stirrigheten i
hans kroppsspråk när han inte hade tillgång till en dator, när han
inte kunde hålla koll på sina minst
20 dejtingprofiler på olika sajter.
När han åter igen letade efter den
där kicken.
– Skammen när jag föll dit och
inte kunde se Ellen i ögonen var
tung, säger Anders.
Tillsammans tog de nu även kontakt med SLAA, Sex and Love Addicts Anonymous, i Malmö. Precis
som på den förra kliniken fick Anders veta att sexmissbruket var en
sjukdom. Han skulle kunna tillfriskna, men aldrig någonsin bli
frisk.
Ellen berättar:
– Synen och metoderna påminner om AA:s. Att man ska sitta i en
ring, erkänna att man är missbrukare och berätta sin historia. Och
som anhörig får man veta att det
inte är mycket man kan göra.
Ellen, som jobbade som ledarskapscoach på ett företag i Köpenhamn, hoppade nu på en terapeututbildning. Deras gemensamma dotter hade börjat i förskolan
och Ellens sökande efter behandlingsmetoder som kunde hjälpa
henne och hennes man, fick henne
att sluka studieböckerna. För andra gången i sitt liv brottades en
familjemedlem med ett missbruksproblem som de inte fick rätt
på. Varför?
– Min mamma, som var en fin,
intellektuell dam, hittade inte någon hjälp hon kunde förlika sig
med. Hon var alkoholist, men när
hon till slut tog sig till AA var hon
tvungen att säga Hej, jag är alkoholist. Hon vägrade och gick därifrån.
För 15 år sedan hittade Ellen sin
mor död. Självmordet var brutalt,
det var blod på golv och väggar.
– Mammas missbruk tog fart när
jag hade flyttat hemifrån, efter att
mina föräldrar skilt sig.

trots allt sågs gjorde mamman ofta
bort sig eller ställde till det.
– Till slut blir den enda räddning
man själv har att ta avstånd, säger
hon.
Sorgen var tung. Men också lättnaden.
– Det var också skönt, faktiskt.
Att slippa oroa sig över hur det var
med henne hela tiden. Hon tog så
enormt stor plats i mitt liv. Och att
slippa se henne må så dåligt. Dessutom, samma månad som hon tog
sitt liv, skilde jag mig och blev ensamstående mamma. Vad kan man
säga? Det var en tuff tid.

”

På ett plan är det
klart att man själv
väljer och måste ta
ansvar för sina
handlingar. På ett
annat är det
missbruket som
har överhanden.
Det är det här det
handlar om.”
Under perioder var Ellens mamma inte nåbar, det var hon bara när
hon klarade att hålla fasaden uppe.
– Hon var duktig på det, la sitt
hår och målade naglarna och sådant. Precis som alla andra missbrukare skyllde hon alltid på något
annat än sitt drickande, sa att hon
var trött eller bara lite deppig.
Mamman hade en ekonomi som
gjorde det möjligt att dölja hur illa
det var. Till en viss gräns. De sista
åren var det uppenbart för Ellen
och hennes syskon, men deras
mamma fortsatte att vägra den
enda behandlingsmetod som fanns
tillgänglig. Hur illa hon än mådde
tänkte hon till varje pris inte kalla
sig alkoholist.
– Kravet att man måste kalla sig
det för att inte anses förneka sitt
missbruk är så paradoxalt. Jag menar, min mamma sökte ju trots allt
hjälp för just missbruk.
De sista åren hade de inte mycket kontakt. Ellen hade precis fått
sitt första barn och de gånger de

I dag är Ellens son 17 och parets
gemensamma dotter 5.
– Den riktiga vändningen kom
för snart tre år sedan, säger Ellen:
– Vi fick kontakt med ett behandlingsteam i Malmö som jobbade på ett nytt sätt, dit vi båda
kunde gå.
Där fick de höra att det faktiskt
var möjligt att bli fri från missbruket, fullt ut.
– I stället för att se Anders som
sjuk och att allt handlade om att få
ett slut på det dåliga, skulle vi nu
fokusera på hur vi ville att det faktiskt skulle bli, med oss, vår relation och med vårt sexliv, som ju
inte blomstrade precis.
Livet vände. Anders hittade ett
förhållningssätt som inte gick ut
på att han var ett offer, utan en välfungerande man med ett allvarligt
problem som gick att göra sig av
med.
– Sedan tre år är det helt bra med
mig. Visst kan tanken glimta förbi
någon gång ibland, men bara som
en tanke, som dessutom kommer
allt längre bortifrån. Jag har ett liv
utan det där nu, som är så mycket
bättre, säger Anders.
Livet vände också på ett annat sätt.
Terapeututbildningen, tillsammans med all den missbrukserfarenhet Ellen skaffat sig som anhörig, stakade ut en ny riktning: hon
skulle ägna sitt yrkesliv åt att hitta
nya metoder för att hjälpa folk ur
missbruk. Behandlingsformer som
hade fungerat för hennes man och
som inte skulle ha skrämt bort
hennes mamma.
– Jag läste en massa, framförallt
beteendeinriktade metoder, och
bunkrade ihop dem till ett eget
program.
I dag tar Ellen emot klienter,
flera av dem företagsledare som
precis som hennes mamma inte
kan tänka sig att gå till AA eller
vara borta från jobbet under flera
veckor på ett behandlingshem.

– Jag menar inte att de gamla
metoderna är fel, inte alls, bara att
de inte passar alla, att det behövs
alternativ. Jag jobbar också för
Smart Recovery, ett vetenskapsbaserat självhjälpsprogram. Tiden är
mogen för fler vägar.
Idén om att man måste nå sin
botten innan det går att långsamt
kravla sig upp är en myt, menar
hon.
– Tvärtom, ju förr man tar tag i
problemen desto lättare är det.
För den femtedel av befolkningen som har ett problematiskt förhållande till alkohol, men utåt sett
är välfungerande, finns det i dag
knappt någon hjälp att få, menar
hon.
– Vården är inriktad på dem som
har ett kemiskt beroende och som
helt har fallit igenom, även socialt.
Men alla andra då?
Ellen blundar helt kort.
– Hade jag bara vetat det jag vet i
dag hade min egen mamma kanske
fortfarande levt.
En början är att vi, alla, vågar
prata om problemen, menar hon,
precis som vi gör om andra folksjukdomar. Benämna den där elefanten i rummet – och prata med
elefanten själv.
– Att missbruka, tappa kontrollen, är så skamfyllt. Det första steget är att bryta det här, säger Ellen.
För Anders är öppenheten om det
egna sexmissbruket därför viktig.
Grannar och vänner, de flesta uppskattar att han så öppet vågat berätta.
– Och vi är ju ett bevis på att det
går att ta sig igenom ett missbruk,
säger Ellen.
Men, konstaterar hon, visst har
det funnits stunder, många och
långa, som hon har frågat sig varför hon inte bara stack.
– Det är klart att jag tänkte att jag
fanimej inte ska ha en man som
har andra kvinnor. Men samtidigt
förstod jag att det inte var något
Anders gjorde frivilligt. Det här är
en svår sak. På ett plan är det klart
att man själv väljer och måste ta
ansvar för sina handlingar. På ett
annat är det missbruket som har
överhanden. Det är det här det
handlar om. Att själv ta tillbaka
kontrollen över sitt liv.
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