
När någon rör vid en 
Förvandlas man 
Till den man alltid velat 
vara 
Och kanske en gång var
Men nära nog glömt bort

ur ”Det sanna livet” av Göran Tunström

Välkommen 
att ta kontakt!

Målet är:

Familjerådgivning

• att båda ska förstå sig själva och sin        

• att ni ska komma närmare varandra 

• att vidareutveckla relationen

Många söker hjälp väldigt sent. Då kan 

det bli svårare att komma tillrätta med 

problemen. Vänta därför inte för länge, 

ibland räcker det med ett par samtal. H
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Bohusläns Kurator- 
och 

Psykoterapimottagning

Södertullsgatan 4
451 40 Uddevalla

E-Post; info@bkpm.se
www.bkpm.se

Tel; 0522- 125 00

delaktighet i relationen

Tel; 0522 - 125 00
Södertullsgatan 4
451 40 Uddevalla

www.bkpm.se
E-Post: info@bkpm.se

När du behöver någon 
att samtala med



Att gå i parterapi ger er möjlighet att 
förstå varandra och lösa problemen 
med hjälp av en neutral part. 

Syftet med att gå i parterapi är att ni får hjälp 

att mötas i ”det som är” för att urskilja vad ni vill 

ändra på i er relation och därigenom upptäcka 

nya möjligheter att komma vidare. Det som 

startas upp och upptäcks i terapirummet kan 

fortsätta på hemmaplan i det vardagsnära. 

Det är i det skeendet och i nuet som allt kan 

förändras.

Hur går det till?
I parterapi ges parterna tillfälle att tala med var- 

andra om den situation som råder. När, var och 

hur uppstår problemen och vilka blir konsekven- 

serna? Hur ser kommunikationen ut? I samtalen 

ges parterna möjlighet att i lugn och ro ge sin syn 

på saken, lyssna till och reflektera över hur den 

andre uppfattar det man säger. Man får hjälp och 

möjlighet att klargöra besvikelser och förvänt- 

ningar kring sådant som kan ha gått fel i förhål- 

landet. Ibland kan det handla mer om att behöva 

hjälp för egen del snarare än tillsammans med sin 

partner.

Kärlek... Passion...
Närhet...
Det känslomässiga och sexuella samlivet kanske 

går på sparlåga och ingenting fungerar längre som 

tidigare. Med tiden växer känslan av att inte längre 

kunna nå varandra eller förändra sexrelationen. 

Man börjar fundera över varför vissa mönster 

återkommer, trots att man inte vill att så skall ske.

Båda kan uppleva att de försökt att förändra sam- 

spelet och varit mer kärleksfull mot den andra, 

men att han/hon inte verkat intresserad. En eller 

båda kan känna sig sårad och ledsen. Irritation 

och missnöje blir känslor som väcks lätt, och det är 

svårt att minnas den kärlek och uppskattning som 

fanns i början av relationen.

Vad saknas i den nuvarande relationen? 

Vad behöver ändras på?

Har kärleken tagit slut?

Ska man skiljas? 

Vilka känslor framkallar tankar på en separation?

Om något av ovanstående stämmer in på er rela-

tion, så kan parterapi vara lösningen på ert förhål-

lande.

Har ni som par problem att nå fram till varandra? 

Har tystnaden brett ut sig i er relation? 

Inspirerar ni inte längre varandra som förr? 

Har det uppstått brister i tilliten till varandra?

Har det gått slentrian och leda i er relation?

Parterapi

Hemsida;  www.bkpm.se
E-post; info@bkpm.se


