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Omställningen till att börja göra 
sina relationer hållbara kan liknas 
vid att lära sig källsortera – en del 
saker blir lite mer omständliga. 

Omställningen kan också jämföras 
med att bli vegetarian. Många som 
slutar äta kött känner inte att de avstår 
från att äta kött – de äter inte kött av 
det enkla skälet att de känner att det är 
fel att äta kött och förstår inte hur de 
tidigare kunde äta en blodig biff!

Det finns skäl att vifta med en 
varningsflagga!

Precis som en del människor som blivit 
vegetarianer inte längre kan äta kött 
finns det en risk för att du, om du lär 
dig vad som krävs för att en relation ska 
kunna bli hållbar, inte längre kan leva i 
en ”vanlig” relation som inte bygger på 
det som gör det möjligt för en relation 
att bli hållbar.

I en värld där alltmer måste bli 
hållbart verkar vi ha glömt bort våra 
relationer. 

Hur ska vi klara av den 
enorma omställningen från ett 
konsumtionssamhälle till ett hållbart 
samhälle om vi inte ens klarar av att 
sluta konsumera relationer?

Hållbara Relationer
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parrelationen är slut. För många 
fungerar föräldrarelationen bättre 
än parrelationen gjorde, men om 
föräldrarelationen kraschar så finns det 
en risk för att man hamnar i en utdragen 
vårdnadstvist. 

Det är svårt att sätta sig in i hur mycket 
tid och energi en vårdnadstvist kan ta om 
man inte befunnit sig i en sådan.

Om man frågar människor som befinner 
sig i slutfasen av livet hur mycket tid och 
energi de lagt på dåliga relationer under 
sitt liv så blir svaret ofta ”alldeles för 
mycket”.

Det absolut bästa är självklart att 
börja bygga en Hållbar Relation redan 
i förälskelsestadiet, men det är fullt 
möjligt att förändra en trasig relation 
till en Hållbar Relation. Det blir bara lite 
svårare ju längre tid som gått sedan 
relationen började bli dålig. 

Efter mer än 20 års arbete som medlare 
mellan människor som kraschat både 
sin parrelation och sin föräldrarelation:
– människor som har hamnat i en 
vårdnadstvist och som för sina barns 
skull bett domstolen om hjälp att 
förvandla sin kraschade föräldrarelation 
till en hållbar föräldrarelation 
– har jag hittat en genväg till hur man 
kan bygga en Hållbar Relation. 

Med det här häftet vill jag ge dig en bild 
av vad som krävs för att bygga en Hållbar 
Relation. Jag ska försöka att göra det på 
bara ett fåtal sidor istället för att göra 
vad många andra skulle göra; skriva en 
bok på några hundra sidor. 

I min värld är det här med relationer 
ganska enkelt, och jag har aldrig förstått 
varför man ska krångla till det mer än 
nödvändigt.

Så jag hoppas på att du om en stund 
håller med mig om att fler bör bygga 
hållbara relationer istället för att försöka 
lappa ihop sina trasiga relationer.

För oss som lever i en parrelation 
så är den en stor och ständigt 
närvarande del av våra liv. 

Oavsett vilken fas av parrelationen 
vi befinner oss i – innan, under eller 
efter – så upptar den en stor del av vår 
tankeverksamhet för de flesta av oss. 

Så länge parrelationen fungerar så ger 
den ett överskott av energi, men så fort 
det börjar knaka i den så blir den istället 
en stor energitjuv. 

Om vi har barn tillsammans så 
tar föräldrarelationen över när 

Relationer är
viktiga

Vanliga relationer, den typen av 
relationer de flesta av oss lever i, är 
ömtåliga och lite vingliga.  Det räcker att 
ett av benen börjar ge sig lite så riskerar 
hela relationen att falla omkull.

Vanliga relationer och hållbara 
relationer. Skillnaden mellan vanliga 
relationer och hållbara relationer är 
framför allt tre verktyg. Man kan se dem 
som tre pinnar som håller ihop benen.  

Verktygen är inte komplicerade, men för 
de flesta kommer verktygen att kännas 
obekväma och ovana att använda till 
en början. Skillnaden mellan vanliga 
relationer och hållbara relationer är 
framför allt tre verktyg. 

Man kan se dem som tre pinnar som 
håller ihop benen. Verktygen är inte 
komplicerade, men för de flesta kommer 
verktygen att kännas obekväma och 
ovana att använda till en början. 

De tre verktygen är:
- Förståelsen för skillnaden mellan Dialog 
och Diskussion
- Förståelsen för skillnaden mellan Avsikt 
och Resultat. 
- Förståelsen för skillnaden mellan 
Iakttagelser och Tolkningar

Jag har hittills inte hittat något sätt 
att bygga hållbara relationer utan att 
behärska dessa tre verktygen. 

När man väl har förstått hur verktygen 
fungerar så handlar det i första hand om 
att göra verktygen till en naturlig del av 
vardagen. Jag kommer att beskriva de 
tre verktygen mer i detalj längre fram.

Tre gemensamma
nämnare
Alla relationer har tre 
gemensamma nämnare, eller för 
att använda en liknelse: de står 
på tre ben:
- En ömsesidig känsla av tillit
- En ömsesidig känsla av att bli sedd och 
lyssnad på
- En ömsesidig känsla av att få minst lika 
mycket tillbaka som man ger

Parrelationer har ett fjärde ben:
- En ömsesidig känsla av attraktion. 

Jag arbetar inte med det fjärde benet, 
det finns tillräckligt många både verkliga 
och självutnämnda experter på det 
benet därute, utan har fokuserat på 
de tre benen som är gemensamma för 
alla relationer. Mitt absoluta fokus är på 
parrelationer och föräldrarelationer. 

Det här häftet riktar sig därför i första 
hand till dig som vill veta mer om hur 
man kan bygga en hållbar par- eller 
föräldrarelation. 
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en oro för att den andra föräldern inte 
anser att barnet behöver två föräldrar. 
Oron gör det svårt att bygga tillit till att 
den andra förälder vill att det ska vara ett 
fungerande umgänge. 

I en parrelation kan det finnas en oro 
för att den man har en relation med inte 
känner sig mogen att bilda familj. 

Oron kan göra det svårt att känna en 
tillit till att den man har relationen med 
kommer att stanna kvar i relationen. 
Oavsett vad oron handlar om så är det 
den som ligger i vägen för möjligheterna 
att bygga tillit. 

Oro kan man definiera och beskriva med 
ord, och oro kan man arbeta med! När 
oron minskar så ökar möjligheterna att 
bygga tillit. Att arbeta med parternas 
oro är därför en genväg till att bygga 
en Hållbar Relation.

Fundering – oro – övertygelse. Oro 
är som vatten – den ändrar form. Den 
mjukaste formen av vatten är ånga och 
den hårdaste är is. Den mjukaste formen 
av oro är en fundering och den hårdaste 
är övertygelse (vi brukar säga att man 
är ”fast övertygad”). När han kommer 

hem fyra timmar efter att han lämnade 
jobbet, så lägger du förmodligen inte 
mer energi på det än en kort fundering 
första gången det händer.

Men om det händer flera gånger i veckan, 
och om det händer att hans skjorta 
luktar parfym eller har spår av läppstift, 
då förvandlas funderingarna till oro. 

Och när du upptäcker att han istället för 
att åka på konferens åkte till ett lyxhotell 
och att det var två personer som bodde 
i rummet, då förvandlas oron till en 
övertygelse. 

I våra relationer har vi alldeles för lätt 
att gå hela vägen från funderingar 
till övertygelse. Och det säger sig självt 
att det är lättare att handskas med 
en fundering än med en oro eller en 
övertygelse. 

Dessutom handskas vi inte sällan 
med vår oro eller vår övertygelse på 
ett destruktivt sätt. Vi kan t ex börja 
bete oss på ett sätt som kan tolkas som 
ett behov av att kontrollera eller en 
oförmåga att lyssna.

Genvägen till en Hållbar Relation 
är att lära sig använda de tre 
verktygen och att med hjälp av 
dem fokusera på att det första 
av de tre benen – den ömsesidiga 
känslan av tillit – blir så starkt som möjligt. 
Arbetet med att bygga tillit kommer med 
automatik att stärka de andra två benen.
Det första benet – Tillit

Vi befinner oss i en kärleksrelation för att 
vi vill få närhet, kärlek och andra positiva 
känslor. Tillit är en nyckelfaktor. Vi vill 
känna att vi kan lita på att vår partner 
vill fortsätta bidra till att vi får alla de där 
positiva känslorna. 

Tillit är ett abstrakt begrepp som är svårt 
att definiera och att ta på. Det är lite som 
kärlek, antingen känner du det eller så 
känner du det inte. Om man har tappat 
tillit till någon så är det mycket svårt att 
bygga upp den igen. Det har till stor del 
att göra med att det är svårt att ta på vad 
det är som gör att man känner tillit. 

Oro. Men det finns en annan sida av 
tillit som är lättare att ta på och att 
beskriva – oro. I vårdnadstvister är det 
inte ovanligt att den ena föräldern känner 

Genvägen

Det du har med dig från uppväxten och 
från tidigare förhållanden påverkar dig 
självklart, och det är viktigt att du har en 
hyfsad självinsikt om ditt bagage.

Om du är väldigt oroad för, eller till och 
med övertygad om att något som hänt 
tidigare i relationen ska hända igen, så 
kan det ibland finnas skäl att gräva lite 
i det förflutna för att reda ut eventuella 
missförstånd. 

Detta kan ge dig en mer stabil grund att 
stå på när du bestämmer dig för om du 
ska vara orolig för eller övertygad om att 
det ska hända igen. 

En övertygelse är en 
faktaunderbyggd oro
Vandringen från en fundering till en 
övertygelse styrs av flera iakttagelser 
som man har svårt att tolka på något 
annat sätt än att det finns skäl för en oro, 
och när du gjort ännu fler iakttagelser 
som pekar åt samma håll, en övertygelse.

Oro och övertygelse ur två 
tidsperspektiv. Vi kan titta på oro och 
övertygelse när det gäller det förflutna 
och fram till nuet, och vi kan titta på oro 
och övertygelser från nuet och framåt i 
tiden.

Det som har hänt har hänt – vi kan inte 
göra det ogjort. Men den övertygelse 
vi känner idag grundar sig på ett antal 
iakttagelser vi gjort tidigare och fram till 
idag. 

Det finns alltid en risk/möjlighet att vi 
gjort en felaktig tolkning av det vi iakttagit, 
och att den övertygelse vi känner idag 
kanske på sin höjd ska vara en oro, eller 
till och med bara en fundering. Det finns 
alltid en historik, även när du påbörjar 
en helt ny relation. 

De tre verktygen, som jag nämnde 
inledningsvis, är nödvändiga för att 
kunna reda ut eventuella missförstånd 
och/eller feltolkningar.

Oro och övertygelse från nuet 
och framåt i tiden. Vi kan som sagt 
inte göra det som hänt ogjort – vi kan på 
sin höjd omtolka de iakttagelser vi gjort 
– men däremot kan vi göra något åt den 
oro vi känner inför framtiden! 

Det effektivaste sättet att handskas med 
oro från nuet och framåt är att ta ansvar 
för sin egen oro. 

Fundering Oro Övertygelse

En eller ett fåtal 
iakttagelser

Fler iakttagelser Ännu fler iakttagelser
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av 100 så lyckas jag inte. Det är lite som 
att säga till en person som är rädd för 
spindlar: 

”Sluta larva dig nu. Det finns ingen 
anledning att vara rädd för den där lilla 
spindeln!” 

Din oro kommer med största sannolikhet 
inte att minska även om jag gör allt för 
att försöka bevisa för dig att jag är en bra 
förälder.

Men om du själv tar ansvar för din oro så 
kommer följande att hända:

1. Du formulerar vad din oro handlar 
om, t ex ”Jag är orolig för att du inte ser 
att Kalle är hungrig när du är ensam med 
honom”. 

2. Om du verkligen tar ansvar för din 
egen oro så är det också ditt ansvar att 
tala om för mig vad jag kan göra för 
att hjälpa dig att minska din oro. T ex: 
”Du kan hjälpa mig att minska min oro 
genom att ta med en matlåda och något 
att dricka varje gång du och Kalle åker 
iväg för att hitta på något”.

3. När du talat om för mig vad jag kan 
göra för att underlätta för dig att minska 
din oro så är det upp till mig att ta 
ställning till om jag vill hjälpa dig eller om 
jag tycker att du begär för mycket av mig.

Att handskas med oron i en relation på 
det sättet är tvärtemot hur de flesta av 
oss handskas med den, och jag hoppas 
du ser hur stor skillnaden är!

Om du tar ansvar för din egen oro så 
blir det lättare för mig att ta ställning till 
om din oro är relevant eller överdriven. 
Och om du ber mig att hjälpa dig minska 
din oro på ett sätt som jag känner att jag 
inte kan ställa upp på så är det upp till 
mig att ta ställning till om jag vill stanna 
i relationen. 

Det finns människor som det är mycket 
svårt att bygga en Hållbar Relation med.

De allra flesta av oss gör ett stort 
kardinalfel när det gäller hur vi 
handskas med oro. Vi tar ansvar 
för varandras oro!
Anta att du och jag har barn tillsammans 
(lille Kalle). Jag känner att du har svårt 
att lita på att jag tar hand om Kalle på 
ett tillräckligt bra sätt – jag tror att du är 
orolig för att jag inte tar tillräckligt bra 
hand om Kalle. 

Om jag gör som de allra flesta gör i den 
situationen, dvs jag tar ansvar för din oro, 
så kommer jag att göra allt jag kan för 
att försöka övertyga dig om att jag är en 
bra förälder. Problemet är att 99 gånger 

Ta ansvar för
din egen oro

förälskad i förstår och ser mina känslor 
och behov nästan innan jag ser dem 
själv.

Begreppet ”verklighet” är centralt för 
min syn på relationer. Min verklighet är 
summan av alla mina kunskaper, tankar, 
erfarenheter, känslor, värderingar, etc. 

Ett gemensamt
arbetsdokument
Arbetet att minska oro för att 
skapa utrymme för tilliten att 
byggas upp är ett långsiktigt 
arbete. En skattning av hur stark oron 
är när man börjar arbetet är ett bra 
hjälpmedel. Jag använder en skala från 1 
till 10, där 1 är en fundering och 10 är en 
fast övertygelse.

Det andra benet – Att bli sedd 
och lyssnad på. Min bild av den 
optimala relationen är förälskelsen. I 
förälskelsen är det som om den jag är 

Kort sagt, hela den värld jag lever i. 
Min verklighet ser ut på ett sätt. Din 
verklighet ser ut på ett helt annat sätt. 

Om vi tar in hundra människor i ett rum 
så tar vi in hundra olika verkligheter i 
rummet.

Vem känner oron? Anders

Vad handlar oron om? Att Kajsa inte tycker att Kalle behöver ha två 
föräldrar, och att hon inte tycker att det gör 
något om jag försvinner ur Kalles liv.

Hur stark är oron? 7/10

Vad kan Kajsa göra för att 
underlätta för Anders att 
minska sin oro?

Om Kajsa ser att det finns möjlighet för Kalle 
att träffa mig någon gång då och då utöver 
umgänget mellan Kalle och mig som vi kommit 
överens om så ska hon kontakta mig och 
erbjuda mig att få träffa Kalle.

76



Och ibland händer det! I förälskelsen smälter två 
verkligheter ihop. Vi brukar säga ”när två blir en”. Man delar 
och förstår varandras tankar, känslor, värderingar och behov. 
Man känner sig sedd och lyssnad på precis så som man vill bli 
sedd och lyssnad på. Man känner sig hel.

Min och din
verklighet

Vi lever alla i vår egen verklighet, men vi längtar efter 
att få dela vår verklighet med någon annan. Längtan efter att 
bli sedd och förstådd utan att behöva förklara allt finns hos oss 
alla. 

Det tredje benet - Att känna 
balans mellan Ge och Få
Alla relationer bygger på att det 
finns ett flöde av Ge & Få. 
I förälskelsen är flödet så naturligt så vi 
märker inte ens att det finns där. 

Så länge du känner att du får minst lika 
mycket tillbaka som du ger så är det en 
relation i balans och harmoni. Det är en 
relation du vill stanna kvar i.

De tre benen i harmoni – en 
Hållbar Relation. När man arbetar 
med att minska oron och bygga tillit så 
ökar med automatik känslan av att 
dela verklighet, och när man hjälper 
varandra att minska varandras oro så 
ökar känslan av balans mellan Ge och Få. 

Det är därför det är en genväg att 
fokusera på det första benet – tilliten.
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får en känsla av att den som lyssnat 
verkligen hört och försökt sätta sig in i det 
som sagts – en inte helt lätt balansgång.

När den som lyssnat berättat färdigt 
vad hen hört så börjar den tredje 
fasen (från 9 till 12) – den som har 
berättat ska antingen bekräfta,
 ”Ja, det känns som du har hört 
vad jag berättade”, eller 
dementera, ”Nej, det känns 
inte som du hört vad jag 
berättat”. Om det är en 
bekräftelse så kan en ny 
dialogcykel påbörjas. Om det är 
en dementi så upprepas den 
tidigare dialogcykeln. 

Om någon av parterna avbryter den 
andra i någon av faserna eller om någon 
av parterna tolkar eller kommenterar 
istället för att berätta tillbaka eller 
bekräfta/dementera, då har parterna 
inlett en diskussion – min definition av 
en diskussion är att det är allt annat än 
en komplett dialogcykel.

När jag beskriver skillnaden 
mellan dialog och diskussion 
använder jag en analog klocka. 
En komplett dialogcykel går hela varvet 
runt från klockan tolv till klockan tolv. 

Dialogcykeln börjar när någon av 
parterna börjar berätta något för den 
andra. Visaren står då på 12. Dialogcykeln 
går i tre faser: 1) från 12 till 6, 2) från 6 till 
9, 3) från 9 till 12.

Under fas 1 (från 12 till 6) har den som 
lyssnar en enda uppgift; att lyssna och 
ta in vad den som berättar säger. Hen 
får inte under några omständigheter 
avbryta!

När den som berättar har berättat klart 
så börjar fas 2 (från 6 till 9). Den som 
har lyssnat berättar tillbaka exakt vad 
den som berättat har sagt – utan egna 
kommentarer eller tolkningar. 

Samtidigt är det viktigt att berätta tillbaka 
på ett sådant sätt att den som berättat 

Det första verktyget 
dialog och diskussion

trots den goda avsikten blev katastrofal.
Men så är det nästan aldrig i vanliga 
relationer! 

När förälskelsen har gått över så har ofta 
verkligheterna glidit isär. Båda förväntar 
sig att den andra ska lyssna och förstå. 
Båda känner sig totalt missförstådda 
och om de inte redan innan kände sig 
ensamma i relationen så lär de göra det 
nu!

Jag ska ge dig ett exempel som jag tror 
du kan känna igen dig i. Anta att du och 

Det andra verktyget 
avsikt och resultat
En av de absolut främsta anledningarna 
till konflikter och trasiga relationer är 
hopblandningen av avsikt och resultat. 
Vi utgår från att när vi drabbas av något 
dåligt på grund av något en annan 
person gör så är avsikten att vi ska må 
dåligt. Vi utgår åtminstone från att den 
som gjorde det som blev dåligt för oss 
förstår hur dåligt vi mår. Inget kan vara 
mer fel! 

De flesta av oss har någon gång befunnit 
sig i en vanlig och dålig relation och varit 
med om att man har gjort något med en 
god avsikt och bara fått skit tillbaka. Vi 
är rent generellt jättedåliga på att skilja 
mellan avsikt och resultat!

Inte ens i hållbara relationer finns det 
en absolut koppling mellan avsikt och 
resultat, men det här är idealsituationen:
När parterna känner att de delar 
verklighet med varandra så finns det en 
förståelse för avsikt och resultat. Den 
som råkar ut för något dåligt på grund av 
något den andre gjort förstår att avsikten 
inte var dålig, och den som gjorde något 
med en god avsikt förstår att resultatet, 

jag är vänner sedan många år tillbaka. 
Av olika anledningar har jag börjat oroa 
mig för en del av din ekonomi som på 
sikt skulle kunna påverka min ekonomi 
också. Jag har försökt ta upp frågan med 
dig ett antal gånger, men varje gång så 
viftar du bort det eller glider över till 
något annat ämne. Jag når inte fram till 
dig! 

Jag har börjat bli lite desperat och har 
börjat tro att det har något med mig att 
göra – att det är mig du inte vill lyssna på 
av någon anledning. Vi har en gemensam 

Avsikt / Resultat Avsikt Resultat
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Det som händer är att du inte känner att 
jag förstår hur ledsen, arg, besviken och 
kränkt du känner dig, och jag känner inte 
att du har någon som helst förståelse för 
att min avsikt faktiskt var den allra bästa. 
Våra verkligheter glider allt längre från 
varandra.

Om vi vill bygga en Hållbar Relation så 
kan vi närma oss varandra igen och 
ge varandra en känsla av att vi förstår 
varandra. Men anta att något liknande 
hade hänt mellan två personer som lever 
i en vanlig relation. I en vanlig relation 
ligger verkligheterna ofta en bit från 
varandra, och förmågan och viljan att 
dela verklighet lyser med sin frånvaro. 

En liknande händelse i en vanlig relation 
skulle troligen förstärka parternas känsla 
av att den andre inte alls förstår vad 
man tänker, känner och behöver, och 
relationen skulle bli om möjligt ännu 
sämre.

Så nästa gång vi pratar med varandra på 
telefon säger du till mig: ”Peter, jag vill 
att du ber om ursäkt för det du gjort. 
Du vet vad du har gjort, och jag trodde 
aldrig att du skulle göra något sådant 
mot mig.”

Jag är ett enda stort frågetecken, för såvitt 
jag vet så har jag inte gjort något för att 
skada dig. Så när du förstår att jag inte 
kommer att ”erkänna” vad jag gjort så 
säger du till slut: ”Du gick bakom ryggen 
på mig när du pratade med Kajsa. Jag 
vet inte om jag någonsin kan lita på 
dig igen”.

”Herre Gud”, tänker jag. ”Det är 
självklart att du är arg och besviken på 
mig om det är som du säger att Kajsa 
inte hade en aning om den här delen 
av din ekonomi”, tänker jag. ”Men, 
min avsikt var ju inte att skada dig, jag 
ville ju nå fram till dig och hjälpa dig!”

god vän – Kajsa – som jag är nästan helt 
säker på att du har pratat med om just 
den här delen av din ekonomi, så i min 
desperation att nå fram till dig – jag börjar 
bli riktigt orolig för att det ska gå riktigt 
illa för dig och att jag kommer att dras 
med – så vänder jag mig till Kajsa och ber 
henne ta upp frågan med dig nästa gång 
ni pratar med varandra. 

Kajsa går med på det och nästa gång du 
och hon pratar med varandra så tar hon 
upp den ekonomiska frågan med dig.

När Kajsa tar upp det med dig så blir du 
jätteledsen, sårad, arg, kränkt, besviken 
– det är ett helt batteri av känslor som 
överfaller dig när du förstår att jag pratat 
med Kajsa om något som du trodde var 
exklusivt mellan dig och mig. Du förstår 
inte hur jag kunde gå bakom ryggen på 
dig, svika ditt förtroende och prata med 
någon annan om en så känslig del av ditt 
liv. Du känner att du aldrig mer kan lita 
på mig.

Emils 
råttfälla

Antons smärta satt inte bara i stortån 
utan i hans hjärta eftersom han trodde 
att hans älskade son ville honom illa. 
Problemet mellan Anton och Emil skulle 
förmodligen vara att Anton utgår från att 
Emil ville skada honom och inte alls är 
intresserad av att höra på Emils förklaring 
och att Emil är så sårad över att hans 
pappa utgår från att han ville honom 
illa att han inte alls är intresserad av att 
höra hur ont det gjorde i Anton (vare sig 
smärtan i stortån eller i hjärtat).

Anton kommer att hojta om hur illa Emil 
betett sig och hur ont det gjorde i stortån 
och Emil kommer att förtvivlat försöka 
förklara att han bara ville fånga råttan.
 
Men om Emil kan dela Antons verklighet 
och visa Anton att han känner Antons 
smärta, då kan Anton kanske förlåta Emil. 
Och om Anton kan dela Emils verklighet 
och se att Emil helt saknade avsikt att 
skada Anton, då kanske Anton också kan 
förlåta Emil

Minns du Emil i Lönneberga när han 
placerade ut en råttfälla under matbordet 
i syfte att fånga råttan som sprang runt 
i köket på nätterna, och Emils pappa 
Anton som sittande vid köksbordet 
sörplande sitt morgonkaffe fick stortån 
mitt i råttfällan?

Det finns en koppling mellan känslan 
av att dela verklighet och förlåtelse. Det 
finns i pra.ktiken bara två möjligheter för 
Anton att kunna förlåta Emil. 

Den ena möjligheten är att Anton förstår 
att Emil ville väl och att han inte hade 
någon som helst avsikt att skada sin 
pappa och att han naturligtvis aldrig 
skulle ha ställt råttfällan under matbordet 
om han förstått att hans pappa kunde 
fastna med stortån i den. 

Den andra möjligheten är att Anton 
känner (verkligen känner!) att Emil förstår 
och känner i sitt hjärta hur ont det gjorde 
i Anton när han fastnade med stortån i 
råttfällan. 
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- Kalle äter mindre än tidigare. Det är 
mätbart och är en ren iakttagelse.

- Kalle somnar lite senare än tidigare, 
och det händer oftare än tidigare att han 
vaknar mitt i natten. Det är mätbart och 
är rena iakttagelser.

- När den andra föräldern försöker 
prata med Kalle så tar det längre tid än 
tidigare innan Kalle svarar, och när han 
svarar så händer det oftare än tidigare 
att han inte svarar tydligt på frågan. Det 
är på gränsen mellan en ren iakttagelse 
och en tolkning, men tillräckligt nära en 
iakttagelse.

De här iakttagelserna har, tillsammans 
med ytterligare några iakttagelser, gjort 
att den andra föräldern gjort tolkningen 
att Kalle mår jättedåligt och troligen är 
deprimerad och att Kalle behöver hjälp.

Faktum är att du har gjort nästan 
motsvarande iakttagelser – Kalle har 
lite sämre aptit, han somnar lite senare 
och sover lite oroligt, och han är lite 
frånvarande på dagarna (inga rena 

Det tredje verktyget
Iaktagelser och tolkningar
Anta att ni är föräldrar till Kalle, 
som är nyss fyllda tolv år. Kalle bor 
varannan vecka hos er. 

Kalle har precis kommit hem till dig efter 
en vecka med den andra föräldern när 
du blir kontaktad av den andra föräldern 
som säger: ”Vi måste gå till BUP eller 
någon barnpsykolog med Kalle, för han 
mår jättedåligt. Vi kanske måste byta 
skola för honom”. 

Du förstår ingenting, för när Kalle är hos 
dig så mår han jättebra och du har ingen 
anledning att vara orolig för honom. När 
den andra förälder känner att du inte tar 
det på allvar och att du inte alls är orolig 
för Kalla så blir du utskälld och anklagad 
för att inte se till Kalles bästa och att bara 
tänka på dig själv. 

Ni har redan tidigare varit oense om vad 
som är Kalles bästa och du känner att du 
börjar närma dig punkten där du måste 
söka ensam vårdnad för att skydda Kalle.

Det som har hänt är att den andra 
föräldern har gjort några iakttagelser:

iakttagelser, men tillräckligt nära just nu). 
Men du är inte alls orolig för du vet att 
det kommit en ny tjej till Kalles klass och 
att Kalle är upp över öronen förälskad i 
henne.

Felet många som befinner sig i en vanlig 
relation gör i sin kommunikation är att 
de kommunicerar med varandra med 
utgångspunkt i tolkningar. 

Om de istället kan kommunicera med 
utgångspunkt i rena iakttagelser så ökar 
möjligheten att deras känsla av avstånd 
mellan deras verkligheter blir betydligt 
mindre.

innan alltfler inser att vi inte kommer 
att orka förändra vårt sätt att leva om 
vi inte slutar konsumera relationer och 
istället börjar bygga Hållbara Relationer. 
Verktygen vi behöver använda för att 
kunna bygga Hållbara Relationer är 
inte komplicerade, men för de flesta 

Känslan som nyckel till
hållbara relationer
Känslan av att dela verklighet är 
nyckeln till hur man kan göra en 
omtolkning av iakttagelser man 
tidigare gjort. Om man kan göra en 
omtolkning så är det också möjligt att 
förändra en övertygelse till oro, eller 
kanske till och med till att bara vara en 
fundering! Det effektivaste sättet att 
bygga en Hållbar Relation är att fokusera 
på att hjälpa varandra att minska oro i 
syfte att skapa utrymme för tilliten att 
byggas upp. Dessutom är det så att om 
man kan uttrycka sina tankar och känslor 
i form av oro så minskar risken för att 
man säger det man känner på ett sätt 
som kan uppfattas som en anklagelse 
eller ett påstående. 

Istället för att säga ”Din mamma 
försöker alltid styra och ställa i vårt 
hem” så kan man säga ”Jag är orolig 
för att du tycker det är jobbigt att tala 
om för din mamma att vi vill ta våra 
egna beslut i vår familj”.  
Precis som vi mer och mer börjar inse 
att vi måste förändra vårt samhälle från 
grunden och börja bygga ett hållbart 
samhälle så är det bara en tidsfråga 

kommer verktygen att kännas obekväma 
och ovana att använda. Vi kommer att 
behöva hjälpa varandra, och troligen 
behöver vi bygga upp lokala stödgrupper 
runt om i landet.
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2. Jag ger er verktyg som gör det möjligt 
för er att handskas med er egen oro och 
att hjälpas åt att minska varandras oro.

1. Jag hjälper er att se er respektive oro 
och att formulera den med ord.

Jag arbetar med
par och grupper

Peter Hanthe, jur kand och författare, 
har arbetat med medling under de 
senaste 20 åren. 

Hans erfarenhet omfattar bland annat 
uppdrag för Sveriges domstolar i 
anslutning till vårdnadstvister och 
bortförda barn. Peter är en uppskattad 
föreläsare och har varit engagerad av 
domstolar och myndigheter både i 
Sverige och utomlands.

Peter grundade Cause AB 1989 och har 
under de senaste åren utvecklat ett unikt 
koncept för hur vi tillsammans kan bygga 
hållbara relationer.

Kontakta mig på: info@cause.se
w: www.casue.se
w: www.sure.se

3. Jag hjälper er formulera enkla 
”överenskommelser” som gör det lättare 
för er att påminna er själva om vad ni 
behöver tänka på, vad ni behöver hjälpa 
varandra med, och hur ni ska göra det.

Peter
Hanthe
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