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Straxefter semestern
hamnadePeroch
Johannai kris.Deras
yngstasonvar 10mAnaderoch senasteAret
hadevant sf,intensivt
att de tappatbort varandrapA vagen.
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AvAnna-Maria
StawrebergFotoShutterstock
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-teraPrmfic

att inse
hadeen ch
dr Peroch Johanna
hadevarit tillsammansi tre ir fick de sin ldrsrason,
Tobbe,sorn idag dr 4 :ir. Fram rill dess
hade de hade inte haft nigon kris att tala on-r.
- Klart att vi tjafsadesom allaandraibland,
men det var aldrig nigot allvarligt, s:igerPer
iiveren lurrchpi cn av Srockholms
kr.rgar.
Varken hanseller Johannasltir:ildrar bor i
n:irheten,vilket innebar att de redan lrin
b o r j a ns l : i l v rf i r a t a r r d r a r u n r F a n r i l j cpr ri
e g e rh
r : r n d ,u t a n l v l a ' r n i n g .D e d c l a d cp i
loraldraledigheten,
och ndr Tobbebo{ade
lorskolangick Pertillbakatill jobbet.
Nar Tobbevar 3 ir foddeslillebrorJonatan.
Johannavar hemma de lorsta sexminaderna,
och dareftervar det dagsfor Per att byta av.
Och det var ddr nigonsranssom Per och Johanna slutadeprata med va-randra.

Hackade pA varandra
- Eller, det dr klart att vi pratademed varandr a .d e t h a r r i a l l r i dg i o r r .m e n r r up r a r a d ev i
mest om vardagligasaker,om hur vi skulle fl
vardagenatt flyta. Om vem som skulle hmna
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och hdn-rtaoch om vem som skulle fixa regnkladertill Tobbeoch om vem som skulleta
Jonatantill bvc ftir vaccination.Sidana saker.
Per och Johannaborjadetjafsaalltmer. Per
k:indc sig trott och ville mest ta det lugnt i
soFfanfrarnfor tv:n pi kvrillarna.Johanna:ir
mer r-rtitriktadoch ville bjuda hem vlnner
och gi r,rtoch trdlfa folk. Johannaretadesig
pi att Pervar passivoch trikig, Per retadesig
pi att Johannaaldrigville varahemma.

- Jag ryckte att
Johannaflydde frin familjen for att istdlletgi pi krogen, och Johanna
ryckte att jag bara var passivsom aldrig ville
gora nigot roligt.
Per minns att de borjadekommenteradet
mestasom den andra gjorde, att de hackade
pi varandrafor minsta smisak och att stlmningenddr hemma blev allt kallare.
- Utan att vi rnirkte det hadevi hamnat i
en l<risdir vi hade tappat bort varandra.Det
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VarkenPerellerJohanna
tyckteatt de kom n6gon
,vartmed diskussionerna.
De s6kt#dehjalp.
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var ju egentligenJohannassocialasidasom var
det jag full fur frin bdrjan, kommenterarPer.
Strax efter semesternfdrra iret bestodkommunikationer-rhemma mest av tjafs, grdl och
irritation. Varken Per ellerJohannakende att
de kom nigon vart med diskussionerna,bida
uppfattadeatt den andra hade fel och si fort
de skulle ftjrsokareda ut nigon kom sonen
Tobbe och var orolig ftir att de brikade.
- Vi hadeju ir-rgenavlastning,och eftersom

jobbadevar vi ju rvungna att ta disJohar-rna
kussionernaefter arbetstidndr dvenTobbe var
hemma.Tobbe blev ledsenoch grdt, vilket, i
kombination med den trotthet vi bida kande
eftersomJonataninte sov ordentligt pi ndtterna,gjorde att vi istdlletlat bli att reda ut
konfl ikterna, berdttarPer.
Till slut foreslogJohannaart paret skulle
sokahjalp.
- Min forsta t:rnkevar :rtr "sl illa ir det vdl

dndi intel", jag hade uppfattningenam man
g i c k t i l l e n l a m i l j e t e r a p e nu dr r m a n d r n d r aa r r
gdra slut. Och si tdnkte jag"vad ska en familjeterapeutkunna hjilpa ossmed?".
Men Johannabokadeandi tid hos en kommunal familjeridgivare.De hade tur och fick
en tid redanefter ett par veckor.

fl,ei ria: sd :r^c.-lri
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forts
r^^ "^- --.'*-^l -dr vi kom dit och hade
inga ftirvdntningar. Jag tdnkte att visst, det
kan vdl vara vdrt att testamen trodde inte
att de skulle kunna hjllpa ossmed nigot.
Men jag blev positivt riverraskad,sdgerPer.
Bide Per och Johannaberittade om hur
de upplevde situationen hemma. Terapeuten
stellde ftiljdfrigor som "hur tinkte du d5?"
och "okej, si hlr tdnker du, Johanna,kring
den har frigan, hur tlnker du, Per?".I bcjrjan kandesdet lite skakigt, trevande och
ovant att sitta och prata om personligasaker.
- Vi insig snart att vi hade en lisning
kring vissasaker.Terapeutenhjilpte ossatt
komma framit, och vi fctrstodbida att vi ju
verldigen hade en chans ihop.
Bida wi kende en ldttnad i att veta att de
hade en dryg timme pi sig att prata ostort
om sitt ftirhillande. En timme mitr pi dagen
di inga barn skulle kunna avbryra och di de
verkligen skulle kunna prata till punkt.
- Visst var det jobbigt, vi grdt bida wi,
men samtidigt var det oerhdrt skcint,ochju
fler ginger vi gick till terapeuten,destomer
br;rjade vi prata med varandra.

iTaansvarfor
dinakenslor"

Reddeupp knutarna
- Redan efter fursta gingen fick vi verkryg
att jobba med, och vi borjadeanvdndaoss
av dem direkt. Nigot som hjdlpte ossbida
var att vi fick hjalp att inse att ingen av oss
hade rdtt eller fel, att det frir det mesta ligger lite sanning i det den andra sdger,att
min verklighet inte alltid 1r min partners
verklighet,att allt inte dr svarteller vitt, rdtt
eller fel, att mycket dr gritt ocksi.
Tillsammans med terapeuten pratade de
om hur Per och Johannaskulle prata med
varandra.Att de inte skulle sdgasakersom
" a t t d u a l l t i ds k a . . . " .
- Vi fick trdna osspi att inte ligga ord i
munnen pi varandraoch pi att i en konfliktsituation sdga"jag upplever att det ir si hdr
. . . " och att man di tar ansvarfur sig sjdlv och
sina egnakanslor. Om man siigerpi det sittet oppnar det fur en saklig diskussioneftersom man inte gir till angrepp,sdgerPer.

BAdafick aha-upplevelser
Per och Johanna fick en del aha-upplevelser.
- Det visadesig att bida ofta ftirutsdtter
att den andra ska ftirsti hur man tdnker.
Men det ir viktigt att ta ansvarfctr sina
kensior och sdgaatt "nu vill jag . . . ". Di flr
man chansatt diskuteraoch Forhandla.
Nu har de hittat tillbaka till varandra,
men Per sdgeratt de ibland faller tillbaka i
samma gamla mcinster.
- Slrskiit nir man er trdtt och stressad.
Nu har det varit mycket ett tag igen, som
det alltid dr i bcirjanav sommaren.Di geller
det att piminna varandraom det vi larde
oss hos terapeu"l'orlor,
,r*.,ono*NA
roBBE
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Attfd barninnebar
gladjeochkarlek,
enormtmycket
mensamtidigt
kandetslitap6 parforhdllandet.
- Nrirtvdblirtre96rrelationen
in i en heltnyfas,ddrmandelvis
forlorar
delaravdetmanhadeforut,stigerfamiljerddgivaren
Maria
Cfegell. AvAnna-Maria
StawreDerg
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tr bli fttrdlderdr en naturlig fulid av
den karlekman kdnnertill varandra.
*Precis si enkelt - och si. svirt - dr det.
Frin att frin borjan bara ha haft varandra att
sldsasin karlek och energi pi. kommer plotsligt
en tredje liten mdnniska med i bilden. En
alldelesegenliten person,vars behov inte kan
vdnta. Det kan kan slita oi relationen.
- Ndr man fir barn biir d.t automatiskt
svirare att ta tag i problemen och konflikterna direkt. Som smibarnsfcirdlderIr man
ofta odndligt trott, och dvenom man inte Ir
trcitt kanske man har barnen inpi sig mer
eller mindre hela tiden. Di 1r det svirt att

hitta tiden att redaut de der
smi konflikternasomstdndiet
uppstiri furhillanden.konsiafamiljeridgigJggell,
.t:le'.l4a.ri1
varei Huddingekommun.
tt!
Men Maria Gresell menar
dndi att det ir viktist att reda ut det man
tjafsatom eller irritJrat sig pi si snart som
mcijligt.Aven om man dr rrott och helst av
allt vill gi och leggasig, eller lven om det
kannssom om konfliktenhar lagt sig.
- Oldsta konflikter dr aldrig bra, hur smi
de dn dr. Att bara sopa saker och ting under
mattan dr inte bra frir en relation.

Pratai "jag-budskap"
Hon pipekar att irritation over smisakerhar
en tendensatt pysaciveri ett senaresammanhang, och man kan di fi ett utbrott
river smisaker,som en diskbank som inte ir
avtorkad, trots arr det inte dr sjilva diskbanken som dr problemet, utan en samladirritation civerflera veckors- eller ennu ldnere
tids - frusrrarion.
- Jag brukar rida mina par att prata i " jagbudskap"och ta ansvarfor sig sjdlvaoch sina
egna kinslor. Det dr vanligare dn vad man
kanske tror att man tar I?ir givet att den andra parten ska kanna pi sig hur man sjdlv kdnner. Men si ir det inte, det ir omcijligt att
kenna pi sig hur ens parrner tdnker och ryckeg fastslir Maria Gregell.
Precissom i all annan kommunikation 1r

det alltsi viktigt att vara si rydlig som mojIigt, ocksi nir man kommunicerar med sin
partner. Ibland kan det krdvasatt man dr
snudd pi riverrydlig, men samtidigt ftirsvinner d6.riskerna fcir eventuella missfctrstind.
- Dessutomdr det vanliet att man som
smibarnsfiiralderdr trritt. ba orkar man inte
ldgga den energi man si vdl behriver sjalv pi
att fcirscikaryda den andressignaler,sdger
Maria Gregell.
Frirutom arr man sjdlvbehdversin energi
dr ocksi risken att man, om man stdndigt
ftirsriker ryda den andres signaler,missfcirstir.
- Det man rror art man uppfamargcirstill
en sanning. "Jaha,nu Ir han sur ftir att jag inte
handlat", och si dr det kanskeinte alls sant.

"lbland kan det
..

Kravasatt man ar
overtydlig"

I

Me-nhur skaman gcirad5?
- Aterigen det her med att tala i jag-budskap. Prova med att sdga"jag undrar om du
dr irriterad pi mig, ir du det?". Di fhr din
partner chans att svara,och di kan ni hantera
situationenutifrin det, sdgerMaria Gregell.
Kanske dr din partner inte ens irriterad.
Kanske dr han eller hon bara trott. Di kan du
koppla av istdllet. Och om der dr si att din
partner dr irriterad, ja, di kan ni agerakonstruktivt och prata om det och hantera situationen utifrin som den 1r.
- Det dr viktigt att ra ansvarfiir sig sjalv
och fcir sina egnakanslor i en relation. Forsr
di kan man bli en bra parrner ddr man ocksi
orkar stritta varandra. Och ftirst ndr man
sjdlv sdgerhur man vill ha det fhr man en
chans att fi den hjelp man behriver.
Minga av de par som kommer till Maria
Gregell ftir att fh hjalp har i sjilva verket missat podngenmed att prata med varandra,
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13 tips for en
god ielation!

nigot som egentligen 1r en frirutslttning fcir
att man ska kunna leva tillsammans.
- NIr man blir ftirdldrar furdndras ens
roller si markant. Det dr vanligt att relationen
mellan bebisenoch mamman under den fiirsta tiden blir si tlt si att mannen kdnner sis
utanfifr och awisad. Det i sin tur giir arr ha-n
jobbar alltmer och hon kdnner sig osedd.Det
blir en ond cirkel som i grund och botten
handlar om brist pi kommunikation.
Maria Gregell uppmanar alla trcitta, ledsna
som gir runt och kdnner sig oseddaoch avvisadeav sin partner att prata med varandra.
- Fcirscikbeskriva hur du kdnner det. Prata
om vilka fiirvdntningar du har pi din partner, pi ert fOrhS.llandeoch pi tillvaron.

"Martyrkostymen
at aldrig bra"
Nigot som Maria Gregellpiminner sina
par om dr att man Ir wi i ett parftirhi.llande.
Det innebir oci<si att man dr wi som har
ansvarfiir relationen.
- Nir man uppleveratt nigot inte fungerar bor man ta sitt ansvaroch sdgaifrin.
Men inte genom att ge pekpinnar utan genom att prata ijag-budskap. Fcirstdi tilliter
man varandraatt bli wi individer der man
bide tar och ger varandraplats.
Det dr vanligt att en eller bida i ett fiorhillande gir runt och lider i det rysta och att
man tagit pi sig marryrkosrymen.Det 1r
aldrig bra. Varken ftir marryren sjdlv, som
kdnner sig of<;rstidd och utsliten, eller fdr
den som lever ihop med marfyren, som
snabbtkanner sig riverflodig.Det gdlleralltsi
att fdrutom att vara rydlig med vad man vill
ocksi ta och ge plats i.t varandra.
- Minga som soker hjalp beskriverdet som
om de kijrr fast och fastnat i grdl eller rystnad.

De dr si priglade av att driva Familjen AB,
dar de virdat sin familj, am de gl6mr att virda
sin egenvuxenrelation. Och en relation virdar sig inte sjdlv,podngterarMaria.

En kopp te kan rHcka
Det fina i kriksS.ngen1r att det egentligen
inte behcivervara si mdrkvirdigt att virda sin
relation. Det handlar alltsi inte om att ika pi.
tu man hand pi solsemesteri wi veckor.
- Nej, det handlar om smi saker i vardagen. Att stdngaav w:n och prata en stund
istillet ndr barnen har lagt sig, att reda ut
konfikter si snart som mcijligt, att ge
varand-ra av sin tid och visa att man 1r intresseradav den andrasvardag och kanslor.
Att hemtaen kopp te rill sin partnerefter
en slrskilt jobbig dag, att fl sina <immaaxlar
masserade
eller att ens partner kommer ihig
ens namnsdag1r ocksi smi signalerpi karlek
och omtanke som relationen mir bra av.
- Nigot som dr litt att glomma dr att visa
tacksamhet fiir smisaker och att dela ansvarer
ftir hemmet si mycker som mcijligt.
Fijr att relationenska mi bra dr det betydelsefi.rlltatt hilla iging samlivet.Men precissom
med aiit annat har i livet gir lusten upp och
neq och under vissaperioder i livet kanskeman
inte orkar t?inkapi sex.Di dr det iindi viktigt
amfortsdttaatt ha kroppskontakt.
Ett annat tips dr art stika hjiilp tidig.
-Jag mlrker att den generationsom blir
ftrdldrar idag inte alls rycker am der er sarskilt laddat att gi till en famiijeridgivare.
Och minga av mina par sdger:"Tenk om det
her endavar obligatoriskt.Nigot som man
gjorde en ging i halviret, ungefdr som ndr
man gir till bvc med sitt barn." Men det kan
vara bra att sdttasig ner med sin partner pi
tuman hand nigon ging om iret och gl igenom iret som har gitt: "Vad var bra?Vad var
mindre bra?Vad vill jag infor ndsrair?" I

MariaCregell,
familjeterapeut,
gerhiirsina
biistatipsfdrattv6rdarelationen:
) Pratamedvarandra
om hurdagenhar
varit.Hardethantnegotsiirskilt?
Vadhar
varitbra?Vad
harvaritmindrebra?
) Pratai 'jag-budskap'
niirni haren konflikt.lstiillet
f6r attsiiga"du skaalltid. ..',
siig".1ag
upplever
attdu g6rsahar,ochdd
jags3hiir. ..".
kiinner
) Undvikatthamnai "riitt-ochfel'-diskussioner.
OftaharbSdaliteratt(ochlitefel).
) Enrelation
m6stef6 platsochutrymme
aver,dentarinteplatsavsigsjiilv.
) Taforvanaattprataen litenstundvarje
dagn;irbarnenharlag sig.Stangavtv:n,
sritter meden koppte ochprata.L6t
samtalet
handlaom detsomkannsratt,
detar heltokejatt prataom s6ngstunden
p6oppnaforskolan,
precissomdetrirokej
att prataom din liinganefteregentid.Eller
ancraSaKer.
) Visaomtanke
genomsm5enklasaker
Fixaen godmiddag,
massera
din partners
axlar.
Hiilluppett badochliiggframen bra
bok.Ni behover
inte6kapElSngweekend
forattta handom varandra.
) Rorvidvarandra.
Ofta.Att hSllavarandra
i handenp6 barnvagnspromenaden,
sitta
niiravarandra
i soffanbetydermycket.
Precis
somen snabbpussi hallenelleren
strykning
overkinden.
) Ce varandra
beromochkomplimanger.
Fdrs6k
visadin partneruppskattning
och
gevarandra
kiinslomiissig
ochsensuell
bekriiftelse.
D6viicksoftaden sexuerra
lustentillvarandra
igen.
) Redut konflikter
s3fortsommojlig,
avenom detbaraverkarhandlaom ett
badrumsombehdver
stiidas.
) Taansvar
fordinaegnakanslor
och
6nskemSl
genomattvaratydligmeddem.
D3kanni diskutera
saken,
ochkanske
kan
ni motaspEhalvaviigen.
) Vartydligochforsokredaut eventuella
missforst8nd.
Forutsiitt
inteattdin partner
serattdu draretttung lassellerattdu tar
allanattvak.
lstiillet
fdrattsiiga"du bara
soverochsover,
ochjagtarvarenda
natt.
Nu orkarjaginteliingre",
siig"jagiir uppe
ganskaoftapAnatternaoch miirkerattjag
inteliingreorkar.Kanvi hjiilpas
6t?".
) Utviirdera
er relation
Stminstone
en gSng
om 6ret.Antingen
p6tu manhandeller
genomattbokatid hosen familjeterapeut.
Om ni fastnar
i en konflikt
ochintekommer
vidareoverviig
att bokatid hosfamiljer6dgivare
somkanhjiilpaer.
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