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relationer

SN:s relationsskola
Del 1: Kommunikation

När den ena säger A
och den andra hör B
n n IngaLill och Kalle har en bra relation men är väldigt olika som personer.
Arne och Louise lever som två kompisar. Och Anders och Karin vill prata
samma språk.

F

örra veckan  träffade
relationscoachen
Lotta Fogel för första
gången de tre par som
valts ut för att delta i
SN:s relationsskola.
Det rådde minst sagt pirrig stämning under det första mötet. Men Lotta
Fogel fick snabbt paren att slappna av.
– När två personer med olika självuppfattning och värderingar möts är
det inte alltid lätt att vara överens. Vi
kan då drabbas av olika kommunikationshinder.
– Oftast funkar det bra. Men när de
här hindren blir permanenta monster
i vår relation, uppstår det problem, säger Lotta Fogel.

Det kan vara att göra tecken eller att
man helt enkelt säger time out.

Föreställningar
och förväntningar

I dag tipsar relationscoachen Lotta

En stor fara i många förhållanden är att
är att vi går omkring och tror att våra
respektive är tankeläsare.
– Kvinnor är ofta bäst på det här med
tankeläsning och vi tolkar gärna partnern utifrån våra egna förväntningar.
Lite - ”Jag vet precis vad du kommer
säga.” eller ”Han säger bara så, fast han
egentligen menar...”
Sluta tolka och ställ i stället följdfrågor i stil med – ”menade du så här”
eller ”uppfattade du det jag sa?”
– Det blir som ett slags kommunikationskvitto, menar Lotta.

Fogel om hur man förbättrar sin relation genom att prata med varandra på
ett konstruktivt sätt.

Skillnader i personlighet

– När vi är upptagna är det lätt att verka frånvarande och ointresserad.
Att försöka prata om viktiga saker
när någon är trött eller stressad kan
vara en dålig idé. Men om ni absolut
måste prata. Var tydliga och uppmärksamma uppmärksamheten, säger Lotta Fogel.
– Annars bli det lätt att man bara
öser ur sig det man vill ha sagt och att
den andra inte lyssnar överhuvudtaget.
Sen är bråket är ett faktum och man
slänger ur sig saker i stil med ”du lyssnar aldrig.”
Det behöver inte vara så dramatiskt.
Säg i stället ”kan du komma tillbaka
om en stund när det lugnat ner sig
lite?” eller ”jag känner mig trött, kan
vi ta det sen?”

– Den gyllene regeln att behandla
andra som du själv vill bli behandlad
funkar inte i parrelationer, eftersom
partnern oftast inte behöver samma
sak som jag, säger Lotta Fogel.
– Den ena kanske är extrovert och
väldigt känslosam, medan den andra
är introvert och logiskt lagd. Det innebär att utgångsläget i resonemangen är
olika, menar Lotta Fogel.
– När jag som känslomänniska pratar
engagerat om något med min partner,
kan han uppleva att jag är arg och upprörd. Eller så kan det vara omvänt. Han
kanske sitter och är upptagen med sitt
när jag känner för att kramas. Den logiska delen av honom går igång och han
tror att vi har ett problem, säger Lotta.
– I stället är det platina-regeln som
gäller – behandla andra som de vill bli
behandlade.
Precis som den eftertänksamme partnern ibland behöver släppa på bromsen, behöver den mer extroverte ibland
sakta ner, resonera lugnare och ge den
andra parten lite mer betänketid.
Acceptera olikheterna och anpassa
er till varandra.

Starka känslor

Självförsvar

Det är okej att vara förbannad, men
ilska löser sällan några problem.
Om vi försöker prata när vi är upprörda påverkar det ofta kommunikationen negativt och vi säger saker till varandra som kan bli fel.
Bryt samtalet. Ta en paus, andas,
lugna ner er. Och kom tillbaka.
– Det kan verka fånigt. Men par som
ofta bråkar kan sätta upp egna spelregler. Lägg upp en strategi över hur ni ska
bete er känslorna blir för stora, säger
Lotta Fogel.

Ett vanligt hinder i kommunikation
är rädsla att bli kritiserad och att inte
duga. När man fokuserar för mycket
på den andres fel och brister, åker garden upp. Vi intar försvarsställning och
går till motangrepp eller så blir vi tysta.
Är vi rädda för att bli kritiserade blir
vi ofta otydliga och hoppas på tankeläsning.
Men ni kommer aldrig uppnå resultat genom att säga saker som ”du
plockar aldrig undan” eller ”det var
ditt fel att det blev så här.”

Vanliga
kommunikationshinder
Ouppmärksamhet

Vadå?
Tycker du att
jag är tjock?

Par 1
{Karin och Anders är båda 48 år.
De har varit tillsammans 10 år och gifta
i sex år. Har ett gemensamt barn och
Karin har en son sedan tidigare. De har
en bra relation och delar samma värderingar. Lever ett hektiskt liv med
mycket jobb och tider att passa. Upplever att de ofta missförstår var
andra och att det leder till en massa onödigt tjafs.
Förväntningar på kursen:  – Vi känner att vi ofta har
problem med kommunikationen och vill lära oss prata samma språk.

Ska vi käka
på den nya
vegetariska
restaurangen
i kväll?

Ett vanligt kommunikationshinder är att vi tolkar varandra fel.
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Lotta Fogels tre verktyg
1. Dra upp riktlinjer

Läs igenom ovanstående kommunikationshinder.
Vilka hinder känner du igen? Berätta
för varandra hur ni tänker och upplever
det. Välj tillsammans ut tre konkreta
saker som ni kan göra för att hantera
kommunikationshindren och hjälp varandra att använda dom under de kommande veckorna.

2. XYZ

Övningen handlar om att ge sin partner

– Tänk på att i stället uttrycka er positivt och berätta vad ni önskar i stället
för att fokusera på det som är fel.
Om det finns ett problem som ni
måste lösa, gäller det att skapa tillit.

feedback, utan att ta upp ett problem
eller attackera varandra. Utryck er konstruktivt i jag-form. Typ, jag känner,
jag tycker, jag vill.

väldigt användbar när man vill ta upp
något viktigt eller bara ge sin partner
feedback.

X – Beskriver en situation eller partnerns handling. Exempelvis – när du
gick ut ut rummet...
Y – Beskriver min reaktion...blev jag
ledsen.
Z – Är min önskan eller behov... jag vill
att du sitter ner och lyssnar.
{Övningen kan kräva mod men är

{Öva på att ge varandra positiv
feedback.
{Det räcker inte med att bara säga
”Du är fin.”
{Utan var konkret. Tänk XYZ.
{Typ. Jag tycker du är snygg i den där
tröjan, dina ögon förstärks av den
blå färgen.

sida vid sida. Vi pratar mest om praktiska saker och glömmer kanske bort
varandra och att kommunicera om
mer personliga tankar och känslor för
varandra. Dela med dig av dina fun-

3. Träna på att förstärka
varandra positivt

deringar och känslor till din partner.
Var nyfiken.

Jenny Palmqvist

0155-767 00 jenny palmqvist@sn.se

Ingen kommunikation alls
Ibland kan vi fastna i att bli mer
som ett arbetsteam eller bara leva

SN:s relationsskola fortsätter om fyra veckor.
Då lär vi oss att hantera konflikter.

Par 2
IngaLill Karlsson och Karl Folke
Karlsson är 57år –  respektive 59 år. De
har varit tillsammans i 44 år och har haft
ett bra liv tillsammans. IngaLill beskriver sig
själv som en typisk känslomänniska och Kalle är den tysta typen. Nu närmar
de sig båda pensionsåldern och IngaLill känner att det måste hända något.
Förväntningar på kursen:  – Jag hänger med och lyssnar så
får vi se vad det blir, säger Kalle. – Jag är mycket intresserad av det här
med relationer och har länge velat gå på någon form av familjesamtal
för att utveckla vår relation, säger IngaLill.

Par 3
Louise Arkestål och Arne Ekstrand
har levt tillsammans i 15 år. Båda har
nyligen gått i pension och tycker att det
är både positivt och jobbigt att vara tillsammans hela tiden.
Förväntningar på kursen: – Jag har en dotter som håller på
att separera och känner mig nu extra angelägen på att jobba på min
och Arnes relation, säger Louise. – Vi lever mer och mer som kompisar
och jag hoppas att kärlekslivet kan få sig en krydda och att vi hittar tillbaka till kärleken, säger Arne.

