2021-09-13 09:30 CEST

Älskade psykopat: Elinas Sugardaddy var
nära att mörda henne
Idag har podden ”Älskade psykopat” premiär för sin fjärde säsong. I första
avsnittet berättar Elina om läkaren som genom manipulation och psykisk och
fysisk tortyr var nära att ta henne liv.
I säsongens första avsnitt, Elinas Sugardaddy var läkare: "Var nära att mörda
mig", berättar Elina, då 18 år, om när hon registrerar sig på en
sugardatingsida. Hon har det tufft ekonomiskt och några vänner som själva är
på sidan uppmuntrar henne till att registrera sig.
Snabbt får hon kontakt med en läkare som är över 20 år äldre. Han jobbar

som psykiatriker och de inleder en kontakt eller "relation". Läkaren tar total
kontroll över henne genom att göra henne helt beroende av honom
ekonomiskt. Han skriver också ut mediciner från sjukhuset som han
medicinerar och drogar ner henne med.
- Jag kände mig ofta helt neddrogad och borta, berättar Elina.
Han utsätter Elina för psykisk och fysisk tortyr och våldtar henne. Han tvingar
även henne att sälja knark på stan för att hon ska få in pengar på det sättet,
detta är något han använder som en utpressningsmetod - om Elina anmäler
honom så kommer han anmäla henne för narkotikahandel. I avsnittet berättar
Elina om det destruktiva beroendet dessa sajter ger och med sin historia vill
hon varna andra.
Inslag i podden
Relationsexperten Michael Larsen gästar podden regelbundet. I höstens
säsong är avsnittet med Michael utformat som ett terapisamtal där han möter
klienten Jasmin. Hon är mitt i en destruktiv relation och har försökt att lämna
åtskilliga gånger men hon lyckas alltid falla tillbaka. Genom terapisamtalet
får vi höra hur Michael vägleder och ger tips för hur man ska göra för att
lämna.
Om programledaren
Emilie Olsson är journalist, diplomerad relationsterapeut och podcastkreatör.
Idén till podden föddes ur en egen erfarenhet och nu hoppas hon kunna
hjälpa andra i liknande situationer.
Säsongens 15 avsnitt finns ute på Podplay nu och det är självklart helt gratis
att lyssna.
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