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Information till dig som är stödperson
Någon som du bryr dig mycket om har tvångsproblem. Genom att ha levt nära någon som lider 
av tvång, vet du säkert redan en hel del om vad det innebär. Den som lider av tvångsproblem 
har tvångstankar, det vill säga återkommande eller ihållande tankar som känns påträngande och 
som orsakar ångest och obehag. Tvångstankarna kommer automatiskt och kan inte styras. För 
att minska det obehag som tvångstankarna för med sig utför den drabbade tvångshandlingar. 
Dessa handlingar är upprepande konkreta handlingar eller mentala handlingar som utförs för 
att neutralisera tvångstanken och/eller ta udden av obehaget. Den som lider av tvång vet oftast 
om att dessa handlingar är överdrivna, men känner sig ändå tvingad att utföra dem på grund 
av sina tvångstankar och den ångest och det starka obehag som tankarna medför. 

Lite förenklat kan man säga att tvångsproblem vidmakthålls, det vill säga fortsätter att vara ett pro-
blem, på grund av de undvikandebeteenden och tvångshandlingar som personen utför. Just i stunden 
minskar ångesten eller obehagskänslan som tvångstankarna dragit igång tack vare tvångshandlingar 
eller undvikanden. Det är viktigt att komma ihåg att det är en allmänmänsklig reflex att i stunden 
göra allt för att minska eller undkomma sin ångest. Men för den som lider av tvångsproblem har 
strävan att undvika ångest kommit att ta mycket tid och energi i anspråk och därigenom blivit till 
ett stort problem.

Grunden till att tvånget fortsätter att vara ett problem är alltså de handlingar eller beteenden som i 
stunden ger lindring! Därför går den här behandlingen ut på att successivt minska på både undvi-
kande och tvångshandlingar genom att istället exponera sig, utsätta sig, för de svåra situationerna 
där tvångstankar dyker upp utan att ta till tvångsbeteenden. Tekniken kallas för exponering med 
responsprevention (ERP), du kan läsa mer om det i kapitel 2. 

När du som stödperson läst igenom detta och den allmänna informationen till närstående som pre-
senterades i kapitel 4 föreslår vi att du och den som du är stödperson åt tillsammans sätter er ned 
för att diskutera hur ni skulle kunna göra annorlunda i och med att du nu blivit utvald till att ta en 
aktiv roll i din närståendes kamp för att bli friare från tvånget. 

Här följer några råd till dig som stödperson om hur du kan hjälpa till i behandlingen på ett konse-
kvent och effektivt sätt:

Ångest är inte farligt. När man tränar sig i att motstå sina tvångshandlingar ökar ångesten till 
en början, för att sedan vanligtvis avta allt efter man stannar kvar i situationen. Försök att genom 
uppmuntran förmå personen som lider av tvång att stanna kvar i situationen tills ångesten minskat 
avsevärt eller till dess att denne fått ny information som kan ge honom eller henne nya erfarenheter 
av vad som händer om man går emot tvånget. Det är obehagligt att se någon ha ångest, men ha tå-
lamod – att lära sig stå ut med ångest är en del av behandlingen mot tvång.

Som stödperson ska du stötta, uppmuntra och registrera. Med att registrera menar vi att det 
är viktigt att du är uppmärksam på vad som händer i behandlingen. För att kunna vara det på bästa 
sätt behöver du vara lika påläst om hur behandling av tvångsproblem går till som den drabbade själv. 
Vi rekommenderar därför även dig som stödperson att läsa hela ”Fri från tvång”. 
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Var närvarande. I början av behandlingsprogrammet är det bra om du kan vara med, helt eller 
bara delvis, när din närstående tränar sig i att motstå sina tvångshandlingar. Allt eftersom den som 
lider av tvång blir bättre på att exponera sig för det som väcker ångest kan du gradvis bli mindre och 
mindre delaktig i exponeringen. 

Delta inte i den onda cirkeln! Saker som du tidigare gjort för att den som lider av tvång ska 
slippa uppleva ångest, ska du sakta men säkert sluta med. Det kan handla om att du slutar att byta 
kläder efter att du varit utomhus om din närstående lider av tvång kring smuts eller att du slutar 
att kontrollera spisen åt din närstående om han eller hon har tvång som handlar om osäkerhet och 
tvivel. Diskutera tillsammans om när det är passande att sluta göra olika saker och skriv tydligt ned 
vad ni kommer fram till. Håll fast vid det som ni bestämmer er för och gå inte snabbare fram än 
så - behandlingen ska inte innehålla några överraskningar! Låt dig heller inte övertalas att hjälpa till 
mer än vad ni planerat.

Försök aldrig tvinga fram en förändring! Som stödperson får du aldrig tvinga den som lider av 
tvångsproblem att göra eller inte göra något. Att gå igenom självhjälpsbehandlingen som beskrivs i den 
här boken och att bete sig i enlighet med denna är ett beslut som endast kan tas av den drabbade själv. 

Anknyt till vardagen! Det är bra om ni kan föra över så mycket som möjligt av det din närstående 
exponerar sig för till vardagslivet. Tränar han eller hon till exempel på att kunna ha knivar liggande 
framme och stå ut med ångesten som det medför utan att gömma undan knivarna, så låt en kniv 
ligga framme även utanför själva exponeringssituationen. Var dock noga med att inte skynda för 
snabbt, utan låt den naturliga exponeringen i vardagen följa hierarkin. 

Var beredd på konflikter! Det är mycket möjligt att din närstående kommer att bli både frustre-
rad, arg och ledsen trots att du beter dig på det sätt som ni tillsammans kommit överens om. Det är 
normalt och går över efter ett tag. Under tiden kan du säga med så neutral röst som möjligt: ”Det 
här är vad vi gemensamt kommit fram till att jag ska göra” eller ”Det här är en del av behandlingen”. 
Kom ihåg att du hjälper din närstående genom att hålla fast vid det som ni beslutat!

Undvik återförsäkringar! När din närstående ber dig om återförsäkringar säg något i stil med: 
”Vi har gemensamt kommit fram till att jag inte ska ge något svar på den frågan” eller ”I längden 
är det bättre om jag inte svarar på den frågan”. Återförsäkringar ges ofta inlindade i annat tal och 
kan vara svåra att upptäcka. Om du är osäker, fråga den drabbade om han/hon ställer sin fråga för 
att minska sin ångest. Det fungerar som en påminnelse och gör förhoppningsvis att han/hon drar 
tillbaka sin fråga om det handlade om att få försäkran.


