
 V
i är många som gått på myten om att bara 
vi finner den rätta partnern, den som gör oss 
hela, så kommer vi att leva lyckliga resten av 
livet. Allra helst utan ansträngning. 

En fullkomligt befängd vanföreställning som till 
stor del beror på att vi har förväxlat den första himla- 
stormande förälskelsen med en mer mogen och för-
djupad kärleksrelation. Den fördjupade kärleksrelatio-
nen bygger på att man ser varandra klart, som verk-
liga personer med både bättre och sämre sidor. Men 
framför allt på insikten att vi behöver göra en del av 
jobbet själva.

Till dess riskerar vi att trampa allt djupare ner i ett 
missnöjesträsk med gnagande tankar som ”om han 
bara kunde visa lite mer uppskattning”, ”det borde 
vara annorlunda” ... De leder inte alls framåt utan ska-
par i stället känslomässiga skavsår, frustration och på 
sikt uppgivenhet.

Maria, 34, och Stefan, 33, har varit ihop i sex år och 
har en tvåårig son. Efter den nykära fasen då allt var 
toppen oavsett vad den andra gjorde smög sig en för-
ändring på. Maria började se Stefan i en ny dager, hon 
irriterade sig på hans bekymmerslösa inställning till 
städning och hans bristfälliga initiativförmåga i all-
mänhet. Hon började kritisera honom och fastnade 
i ett mönster där hon allt mer kom att likna en husty-
rann. I alla fall enligt Stefan. Maria ville ha det på sitt 
sätt och var nästan alltid missnöjd. Det tog sig uttryck 
i att hon ställde allt fler krav, skällde och gnällde för 
att få sin vilja igenom. Stefan svarade med att anting-
en dra sig undan eller gå till angrepp. Fogade han sig 
gjorde han det motvilligt.

Ingen av deras strategier var särskilt ändamålsen-
lig. Inte om man, som Maria och Stefan, innerst inne 
ville ha ett full lödigt förhållande. Men Maria hade 
svårt att uttrycka sina behov och visa uppskattning. 
Hon var fast i tankar som ”jag borde inte behöva be 
om det för han ska göra det av sig själv” eller ”jag har 

försökt fråga snällt men han lyssnar inte”. Hon kände 
sig arg, negligerad och tagen för given medan Stefan 
kände sig kritiserad, påhoppad och förminskad. Det 
blev ett moment 22.

När Maria förstod att hennes strategi motverkade 
hennes syften – att Stefan skulle hjälpa till mer och 
att de tillsammans skulle bygga en bättre relation – 
tänkte hon om. Hon bestämde sig för att i stället för att 
leta fel fokusera på det som Stefan faktiskt gjorde, och 
visa större tacksamhet för det. Det förde henne när-
mare båda målen: när han kände sig uppskattad blev 
han angelägen om att gengälda detta och göra henne 

Vad är aCT? 
Acceptance commitment and therapy är en vetenskapligt grundad 
utvecklings gren inom kbt (kognitiv beteende-terapi), skapad under 1980- talet 
av den amerikanske psykologen Steven Hayes. Nu växer intresset för 
terapimetoden som har visat sig fungera vid behandling av både ångest, 
relations problem, stress, depression, smärta och kroniska sjukdomar.  
Läs mer i böckerna Kärlekens ACT, ACT helt enkelt och Lyckofällan, samtliga 
skrivna av läkaren och psyko-terapeuten Russ Harris (Natur & kultur).

så får du din

Hur vill du att din partner ska vara? Och hur vill du vara att leva med? Med den 
nya ACT-metoden kan du styra ditt förhållande till det du vill att det ska vara.
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Andas – och tänk på 
den första kyssen.
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