tillsammans

Marco & Tessan

Hur väl
känner ni
varandra?
De delar kylskåp
och säng, men vad vet
de egentligen om
varandra? Vad har
partnern för sexuella
fantasier, vem har koll
på ekonomin, och hur
ser hen på otrohet?
amelia har testat
tre par.
Av Åsa Lekberg Steinsvik
Foto: Tove Falk Olsson
Hår & Makeup: Jenny Guerrero
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Tessan och
Marco har
varit ett par
i 12 år.

Vad bråkar
ni mest om?
l Hur ser du på otrohet?
Tessan: Inte okej. Är man nöjd finns inget annat

som suktar. Är man otrogen återstår två val; att ta
tag i relationen eller gå.
Marco: Det är ett svek och oförlåtligt. Konsekvensen
av otrohet blir väl att man flyttar isär direkt eller
skiljer sig på stört.

Jag vill ha
uppmärksamhet

Barnen

Vems jobb prioriteras?
Tessan: Mitt, eftersom jag är egen företagare

och måste ta alla jobb jag kan få.
Marco: Bådas jobb är viktiga. Jag är lagbas nu
och har större ansvar, men Tessans prioriteras
mer eftersom jag kan styra mitt arbete på ett
annat sätt än vad hon kan.
Vad i din partners garderob ogillar du?
Tessan: Hans nya, vita och dyra jacka är

riktigt ful.
Marco: Hon har en grön topp som jag inte

tycker är jättefin.
Vad tycker du om porr?
Tessan: Jag är absolut inte fisförnäm,

så visst! Personligen får jag inte
så mycket ut av porr, men det är
inget jag skulle förbjuda. När vi
tittar tillsammans garvar vi mest.
Marco: Porr är absolut inget tabu,
även om ingen av oss tycker att det är
speciellt upphetsande. Ibland kan jag kolla på porr
själv, men det gör ju inte
hon.
Vad bråkar ni mest om?
Tessan: Jag skriker på

”Porr är
absolut
inget tabu”

uppmärksamhet. Det
skulle vara kul att få lite
komplimanger, bli sedd och
uppskattad. Vi bråkar inte ofta, men när vi väl gör
det handlar det oftast om mitt bekräftelsebehov.
Marco: Kanske om barnen. Att jag inte packat deras
grejer så som hon vill.
Tessan Larsson och
Marco Lehtinen
Ålder: 34 resp 36.
Familj: Två döttrar, på
9 och 6.
Bor: Tullinge.
Gör: Konsult inom
ekonomi och administration resp snickare.

Om du la upp en mindre smickrande bild på din partner på facebook, vilken reaktion skulle du få?
Tessan: Han är ganska cool och skulle garva. Vi dri-

ver ofta med varandra, men jag skulle aldrig lägga
ut något som sårar honom.
Marco: Hon skulle nog tycka att det var kul. Hon
skulle i alla fall inte bli arg, kanske glad för att jag
lägger upp en bild på henne.
Vilken kroppsdel hos dig tycker din partner bäst om?
Tessan: Mina bröst! De är det enda på mig som inte

är äkta.
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tillsammans
forts Marco: Jag tränar en del, så jag tror att hon tycker

att jag har snygga överarmar.
Vem fattar de viktigaste besluten?
Tessan: Jag. Jag ansvarar för den dagliga planering-

en och håller i stora inköp. Han litar på mig.
Marco: Tessan. Hon bestämde att vi skulle skaffa

barn. Riktigt viktiga beslut har ju ofta med ekonomi att göra och hon är väldigt bra på det, men
visst kan jag köpa en tv för mina pengar utan att
fråga henne.

Nina & Tina

Tina: Jag har ingen speciell fantasi. Det räcker med

Vem är mest
ekonomisk?

Vilken är er häftigaste sexupplevelse?
Tessan: Åh, hjälp! Det måste jag fixa! Hittills har

l Vad brukar ni bråka om?
Nina: Vi har bråkat mycket om sånt som handlar

det räckt med att få till det, typ ofta.
Marco: Det måste vara något vi gjorde när hon
var yngre, som när jag skulle upp klockan fem på
morgonen och ställde klockan på halv fem bara för
att vi skulle hinna ha sex. Det var häftigt. l

om tillit – om osäkerhet, svartsjuka och rädslor
som dyker upp. Våra hjärnspöken har tagit över
lite för mycket helt enkelt. Men nu är det mycket
bättre.
Tina: Nina har ett jädra temperament. Hon blir så
arg för allting! Hennes tillit är inte heller den bästa.
Hon vill gärna veta vem jag pratat med eller vem
som skickat det där sms:et. Hon är helt enkelt lite
svartsjuk.

Våra slutsatser:
Tessan: ”Jag erkänner att jag kan se
jäkligt sur ut”
Vad duktigt han har svarat, jag bli riktigt rörd.
Fast jag fattar inte vilken grön topp han inte
gillar. Jag erkänner att jag kan se jäkligt sur ut
när jag kommer hem om han inte har gjort det
som jag förväntat mig. Han har blivit bättre på
att ge komplimanger, men jag måste också inse
att han inte har så lätt för det.
”Marco är verkMarco är verkligen enkel att
vara med och han är faktiskt ligen enkel att
ganska så ordningsam. Vi har vara med”
ett okomplicerat förhållande
och vår styrka är att vi kan göra saker var och
en för sig, att vi inte sitter ihop. Det är viktigt
att leva som vi själva vill, istället för att vara varandra till lags och göra det som förväntas. Det
enda jag skulle önska är att vi hade mer tid tillsammans, bara han och jag, samt att vi gjorde
mer saker hela familjen.

Marco: ”Många skulle inte palla så
som hon gör”
Tessans svar är som jag förväntat mig, men
det här med uppmärksamhet tycker jag inte
att vi bråkar om. Vi hade en stor diskussion om
det i somras, så jag vet ju att hon tycker att
jag är dålig på det. Vi tycker lika om det mesta
och har samma värderingar.
”Jag önskar att
Tessan är styrkan i vår relavi gjorde mer
tion. Och hon står ut med
tillsammans”
mig fast jag gör mycket på
egen hand! Jag tränar, träffar
kompisar och åker på skidresor. Jag tror inte
att många skulle palla så som hon gör, och vår
relation skulle se väldigt annorlunda ut om hon
inte var så tillåtande. Egentligen skulle jag vilja
att vi gjorde mer saker tillsammans, som att
åka på semester eller lära barnen att åka skidor. Göra mer familjegrejer helt enkelt.
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hur vi har det tillsammans, så är det nog för oss
båda.
Om din partner vann en miljon, vad skulle hon köpa?

Nina: Tveklöst en resa långt bort. Kanske till Indien
eller Afrika. Sedan skulle hon nog använda pengarna till en insats till ett radhus eller en lägenhet.
Tina: Ett hus till oss.
Hur ser du på otrohet?
Nina: Det är det västa jag vet och helt

oförlåtligt. Det är sjukt att ens
tänka tanken. Jag har blivit
utsatt för otrohet och det var
det värsta jag varit med om.
Tina: Helt oacceptabelt. Otrohet är ett bevis på att relationen är dålig och då ska man
ta ansvar; reda ut problemen
eller göra slut. l

Jag är
l it e m e r
e k o n o m is k

Vem fattar de viktigaste besluten?
Nina: Än så länge gör vi det båda två. När vi köpte

bil var vi båda överens, och även om det var Tina
som tog initiativet till vår förlovning så var det
självklart något som vi bestämde tillsammans.
Tina: Det gör vi gemensamt. Vi pratar igenom saker
och fattar alla beslut tillsammans.
Hur mycket pengar lägger din partner ner på kläder?
Nina: Tina lägger löjligt lite pengar på kläder. Nu

har hon äntligen unnat sig lite nytt, men det var
första gången på flera år.
Tina: Väldigt lite, i alla fall
vad jag vet.

”Hon är helt
enkelt svartsjuk”

Vad attraherar dig mest, din
partners utseende eller sätt
att vara. Och vad säger hon
om dig?
Nina: Jag kickar igång på

hennes humor. Att hon också ser jäkligt bra ut och
har en supersnygg kropp är bara plus. Jag hoppas
att hon säger detsamma om mig, och att hon gillar
min initiativförmåga och min humor. Jag tror hon
tycker att jag har allt och lite till.
Tina: Absolut hennes sätt att vara. Hon är otroligt
omtänksam, kärleksfull, bekräftande och hjälpsam.
Men den fysiska attraktionen är ju också viktig. Jag
hoppas att Nina uppskattar mig för hur jag är.
Vem är mest ekonomisk?
Nina: Jag är lite mer ekonomisk, men ingen av oss

slösar med pengar.
Tina: Det är nog jag, men vi brukar vara ganska bra

på att stoppa varandra om någon glider iväg för
mycket.
Vad i din partners garderob ogillar du?
Nina: Hennes lila sov-t-shirt. Den är hemsk!
Tina: Jättesvårt! Jag gillar allt hon har.
Vad har din partner för sexuella fantasier? Och du?
Nina: Kan vi vara världens tråkigaste par? Jag tror

ingen av oss ens tänkt på det, för vi har det så sjukt
bra ihop. Tillsammans förverkligar vi våra fantasier.

Nina och Tina
har varit ihop
i drygt ett år.

Det
är nog
jag …

Våra slutsatser:
Nina: ”Vi behöver ta tag i
hjärnspöken”
Jag förstår att Tina har svarat som hon
gör. Det stämmer att jag vill ha lite extra
koll och ibland går över gränsen, men
det grundar sig på tidigare
erfarenheter. Rom byggdes ”Vi har
verkligen
inte på en dag. Det bästa
hittat rätt”
med oss är vi! Vi har verkligen hittat rätt. Även om det
fortfarande är lite ”rock’n’roll”, så grundar sig allt i en otroligt stark kärlek. Vår
utmaning är tillit, att ta tag i hjärnspöken
och sätta dem på plats.

Tina: ”Det var full pott!”

Nina Richer (tv) och
Tina Öbom
Ålder: 36 resp 38.
Familj: Nina har en son
på 3,5 och Tina två
barn på 17 och 20.
Bor: Stockholm.
Gör: Flygvärdinna
resp särskollärare.

Jag kände verkligen igen mig i Ninas
svar. Det var full pott! Energin mellan
oss är otroligt stark. Vi passar så bra
ihop trots bråk och osäkerhet. Allt klaffar verkligen; humor, sex
och energi. Vår relation ”Vår relation
har varit
har varit stormig och
dramatisk”
dramatisk, men ju tryggare vi blir, desto lugnare
blir den. Min förhoppning är att vi ska
fortsätta att utvecklas åt det hållet. Vi
letar efter ett gemensamt boende nu –
till våren kommer vi absolut att bo ihop.
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tillsammans

Kalle & Hanna

Hur ser du på
otrohet?

Jag är
jättehård

l Hur ser du på otrohet?
Hanna: Oj, jag är jättehård eftersom jag har

tidigare erfarenhet av det. Förtroende och
respekt är det viktigaste i ett förhållande,
vilket otrohet förstör.
Kalle: Man får ta det som det kommer och
se till situationen. Jag är varken hatiskt
inställd eller fyrkantig där och tycker
inte att man nödvändigtvis måste lämna
varandra om en är otrogen.
Vilken kändis drömmer din partner om?
Hanna: Salma Hayek. Han tycker att

hon är jättesnygg och det är bra, för
vi är ganska lika.
Kalle: Brad Pitt. Hon tycker att han är
jävligt läcker.
Vem fattar de viktigaste besluten?
Hanna: Oftast gör vi det ihop, men när

det gäller heminredning kör jag över
honom totalt eftersom jag har mycket
bättre smak.
Kalle: Vi är väldigt jämställda. Vi diskuterar
oss fram och bestämmer det mesta tillsammans.

Jag är
inte så
fyrkantig

Hanna och Kalle
träffades hösten
2010 och har bott
ihop sedan dess.

Vad tycker du om porr?
Hanna: Ganska osmakligt, eftersom jag tror att de

tjejer som är med i porrfilm är utsatta. Bortsett från
det har jag inget emot det. Porr är dock inget för
mig, det är mest sliskigt.
Kalle: Jag har inga moraliska problem med porr,
även om det är en konstig bransch. Rent sexuellt är
jag inte jätteintresserad av porr.
Vem av er städar toan?
Hanna: Jag.
Kalle: Hanna.
Vad bråkar ni mest om?
Hanna: Hans skitiga kalsonger på golvet. Han är

usel på att städa och jag har ingen lust att vara hans
hemmafru.
Kalle: Att jag i nästan alla lägen vill ägna mig åt min
hobby; musik. Hanna vill att jag ska ägna mer tid
åt henne, hennes familj och vänner. Jag är nog
ganska egoistisk när det gäller detta.
Vilken är din partners sämsta vana? Och vad säger
din partner om din?
Hanna: Han är slarvig och kan låta disken stå

odiskad i fyra dagar. Periodvis är han helt
uppslukad av sin musik och glömmer bort
mig. Han kan bli ganska egoistisk, vilket inte
känns okej. Nej, han får växa upp! Kalle tycker
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Hanna Bashi och Kalle
Karlsson
Ålder: 28 resp 32.
Familj: Sambos och en
bortskämd katt.
Bor: Stockholm.
Gör: Formgivare på reklambyrå resp IT-support.

tillsammans
Terapeuten Petra Söderholm:

forts absolut att jag tjatar och väsnas för mycket.
Kalle: Hon är som en orkanvind! Sladdrar och

Utan prat, inget sex

skramlar väldigt mycket. Hon har bland annat
lämnat ytterdörren helt öppen vid minst två tillfällen. Hon har en förmåga att alltid provocera fram en
motprestation när det gäller städning – hon tycker
att jag ska städa bara för att hon har gjort det. Enligt
Hanna är min sämsta vana att jag slänger kalsonger
på golvet. Det bråkar hon om
varje dag!
Vad i din partners garderob gillar du minst?
Hanna: Ett par kalsonger med

Finns det inga snabba genvägar? Nej, om ni vill ha
en kärleksfull relation är det prata, lyssna och tid
som gäller.

”Han vägrar
slänga kalsongerna”

hål rakt igenom. Det är hans
älsklingskalsonger från när
han var 22 år, som han vägrar att slänga.
Kalle: Förut var det ett par otroligt fula stentvättade
jeans med hög midja, som hon äntligen gett bort.
Nu är det ett par jeans med hög midja och stuprör.
Vilken är er häftigaste sexupplevelse?
Hanna: På vår första semester ihop, i Israel, var vi

på raveklubb. Efter det blev allt bara wild and crazy
på hotellrummet. Vi var nog lite fulla också.
Kalle: Israel förra året. På hotellrummet. Det var
bara otroligt bra sex, då allt klaffade. Vi var ju inte
helt nyktra. l

”Tid tillsammans
är A och O”

Våra slutsatser:
Hanna: ”Våra svar är stereotypiska”
Det är ingen överraskning att våra svar är
ganska stereotypiska. Jag trodde aldrig att jag
skulle bli så där tjatig som jag faktiskt är. Jag
skulle vilja att Kalle ägnade mer tid åt mig och
mina vänner, men jag måste också släppa det
här med tjatet. Det är ju inte
”Vår relation är
värsta grejen om det ligger
lite damm i hörnen. Det bäs- väldigt kärleksta med vår relation är att den full och fysisk”
är väldigt kärleksfull. Vi bryr
oss om varandra och är väldigt fysiska. Även då
vi bråkar, visar vi varandra respekt och skulle
aldrig säga något taskigt eller använda fula ord
mot varandra. I stället försöker vi lyssna och
förstå.

Kalle: ”Inget förhållande är perfekt”
Svaren kommer inte direkt som en överraskning. Vi är väldigt öppna med varandra och vet
var vi står. Öppenhet och kommunikation är
det bästa med vår relation.
”Öppenhet gör
När något dyker upp tar vi
vårt liv sjukt
direkt tag i det. Att jag förenkelt”
svinner in i min musik ibland
kanske är ett problem, men
inget förhållande är perfekt, för då skulle det
bli ganska så tråkigt. Jag hoppas att vi kommer
att fortsätta att vara öppna och raka mot varandra, för det gör att vårt liv tillsammans blir
sjukt enkelt.
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Att par bråkar och tycker olika är
ingen katastrof så länge man delar
samma värderingar, säger Petra
Söderholm, terapeut på Egil Linge
Psykoterapi AB.
Petra möter många par som av
olika anledningar hamnat i kris. Problemen handlar
nästa alltid om närhet, sex, kommunikation eller hur
man prioriterar tid tillsammans.
– Det kan handla om hur ofta man vill ha sex eller
olika behov av fysisk närhet. Många par har ”projekt
familj” i hop och är mer inriktade på att få ihop livspusslet än att umgås och prata. Då är det lätt att man
tappar bort varandra och sen inte förstår vad som händer, förrän det uppstår en kris, säger Petra Söderholm
och menar att gemensamt för de flesta bra förhållanden är en relation där man kommunicerar och lyssnar
på varandra. Kommunikation
och tid tillsammans är A och
O. Utan kommunikation så
blir det inget kel och smek
och risken är stor att man
glider isär.
– Det är viktigt att prata
om oss själva, inte bara om praktiska saker som rör
barn och jobb. Prata med varandra även när ni är tillsammans med barnen, det är ett bra sätt att lära barn
att inte ta all plats och visa att deras föräldrar tycker
om att umgås.
Hur kan man undvika att prata förbi varandra?
– Om man bara fokuserar på vad man själv
ska säga, missar man ofta något intressant som
den andra vill ha sagt. Ha därför inte ditt svar
klart förrän du lyssnat på vad din partner har att
säga. Kommunikation handlar inte enbart om ord.
Överraska varandra – bjud på lunch, eller en kopp
kaffe på sängen.
– Och kom ihåg, ett förhållande kräver underhållsarbete. Lyckoruset som finns i början av en relation
kommer inte att finnas livet ut. När förälskelsen lagt
sig är det viktigt att odla vänskap, att trivas ihop och
vilja göra saker tillsammans. Visa varandra respekt
och ta ansvar genom att inte bara skylla ifrån sig, eller
anklaga sin partner för att ha fel, utan se på relationen som ett samspel.

Det här tycker vi ofta olika om:

Tyck till och
mejla oss på:

ameliahordig@
amelia.se

Sex: Var, när och hur?
Städning: Vem städar mest och bäst?
Tid: Hur mycket ska vi göra tillsammans och var och
en för sig?
Kommunikation: Pratar vi för lite, för mycket, eller
på fel sätt?
Ekonomi: Vem ska hantera den?
Drömmar: Hur gör man när man vill olika i livet?
Alkohol: Hur mycket ska vi dricka?

