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Galen av svartsjuka
Den svartaste och mest förnedrande ”sjukan” av alla är svartsjukan. Den kan försätta oss i
situationer vi aldrig tänkt oss hamna i. Svartsjukan kan få oss att misstänksamt gå igenom fickor,
kalendrar och lyssna av partners mobilsvar till att följa efter i bilen eller att få ett fullständigt
hysterisk utbrott bland folk.
Svartsjukan kan vara mer eller mindre ”befogad”, dvs den kan ha verklig grund eller så kan den
vara ett hjärnspöke.
Men det finns hopp - det går att ta sig ur den svarta sjukan!
I Rikard Hoberts film ”Alla älskar Alice” fick vi se en stilstudie i hur svartsjuka kan se ut . Vad den
fick den bedragna hustrun att göra. Vi såg den svartsjuka kvinnan smyga ut mitt i natten, efter ett
gräl med sin man, och sedan kasta en stor blomkruka rätt in genom ett den nya kvinnans
köksfönster.
Topplocket gick helt enkelt och följden blev dessa dramatiska händelser.
Vissa av oss kan sätta oss in i känslan, därför att vi själva varit med om liknande situationer medan
andra med fasa undrade hur det skulle kännas. Både att upptäcka att man var förd bakom ljuset
och att sedan förvandlas till Rasande Roland.
Hur det än är – så är svartsjuka ett helvete.
Både för den som lider av den och för medpassagerarna på resan. Partner, barnen, vänner och
bekanta.
Definitionen på svartsjuka är enligt Bonniers Svenska Ordbok; misstänksam i kärlek och vänskap
och dylikt. I ett psykologiskt termlexikon kan vi läsa att svartsjuka är en ”känsloreaktion som består
i förtvivlan, förtrytelse och ilska över att någon annan blir föremål för intresse, omsorger eller kärlek
från en person vars huvudintresse man själv vill vara föremål för”.
Men hur den känns? Ja, det är olika för oss alla. Det är en unik och samtidigt vidrig känsla. Och
den har olika ursprung och upprinnelse.
Man kan vara svartsjuk därför att det finns verklig anledning. Man får svart på vitt att man blivit
bedragen, förd bakom ljuset. Det ger ofta känslor av att vi känner oss svikna, kränkta – och
svartsjuka.
Ilskan och vanmakten rasar ofta ut över den kvinna eller man som har ”fångat vår partner i sina
garn”. För det är ofta så vi tänker; att någon lockat in, övertalat eller fått vår man att falla. Inte att
han eller hon själv har valt en annan partner och alltså definitivt har det i det som händer.
Vi lägger gärna skulden på den andra kvinnan/mannen. Och vi hotar, skriker och tappar
ibland fullständigt kontrollen.
Det är en helt naturlig reaktion. Att bli chockad. En tid. Sedan behöver man, både för sin
egen och andras skull, börja bearbeta vad som hände. Var han värd alla ilska? Var han en
man jag ville ha? Innehöll vår relation den typ av kärlek jag önskade mig.
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Den här typen av svartsjuka går oftast att hantera, bearbeta och ta sig igenom. Den har en början,
en starkt bearbetande fas och en avslutning. Ett accepterande och ett förbleknande med hjälp av
tidens gång.
Den misstänksamma svartsjukan utan grund, ja den är värre och svårare. Diffusare och mer
förnedrande. Den ger ofta upphov till ständiga diskussioner som t ex; var har du varit, vem har du
pratat med. Vem var det som ringde.
I stort sett ett evigt bevakande av tider, möten och mobilsamtal.
När svartsjukan är fullständigt obefogad, dvs den andra parten är trogen, kan den ställa till ett riktigt
helvete. Den kan bidra till oändligt långa utfrågningar efter en festlig kväll. Den kan leda till ett evigt
kontrollerande, ögonkast som talar om att fel begås eller att snäsiga kommentarer fälls.
Det är en plåga. Det kan förstöra en annars god relation.
Den här typen av ”obefogad svartsjuka” har den som lider av den all anledning att jobba med. Den
har inte samma avgränsade förlopp som s k befogad svartsjuka. Den här typen av svartsjuka pyr
hela tiden, ligger på sparlåga och väntar på att få blossa upp.
Rent psykologiskt kan den förklaras genom att den svartsjuka personen t ex aldrig riktigt blivit
sedd, uppmärksammad och bekräftad som litet barn. Hon har aldrig känt sig riktigt omtyckt. Utan
snarare lite utanför.
Det ger en känsla av att inte veta om man är vald eller inte. Att man lever med en risk att bli
utanför, även om den vuxna kärleksrelationen inte är på det viset.
Ofta är det gamla mönster från barnets värld som spökar för oss. Att leva kvar i den känslovärlden
och låta gamla upplevelser styra det vuxna livet är rent ut sagt förödande för det vuxna livet.
Den som lider av svartsjuka skulle må väldigt mycket bättre av att ta reda på vilka hjärnspöken som
sätter igång cirkusen.

Följ sju-stegsprogrammet för att upptäcka och avslöja dina egna demoner:
-

I vilka situationer uppstår svartsjukan
Vad är det första du känner
Vad är det första du tänker
Hur ser hela känslo-tanke-beteende mönstret ut.
Hur brukar det avslutas
Hur skulle du vilja reagera
Vad är sunda reaktioner

Skriv noggrant ned svar på dessa frågor och bli en betraktare av vad som händer med dig, i vilka
situationer detta uppstår och försök att se verkligheten som den är. Istället för att reagera på reflex
som; jaha, nu är det dags igen – ta ett steg bakåt och ett djupt andetag och försök att se vad som
händer. Du kommer kanske inte att se så mycket första gångerna, men ju mer du över på att vara
lugn, ställa andra frågor till din partner,. Bli inte en blöt fläck på grund av din svartsjuka, ta
kommandot och lev livet väl.
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Galen av svartsjuka
Ett fall:
Svartsjuka är inget man pratar högt om. Den har man för sig själv, bakom stängda dörrar och den
lever man ut när ingen ser, säger Cissi som verkligen vill berätta men absolut vara anonym.
Cissi är 43 år idag och har så länge hon kan minnas känt sig svartsjuk på sina partners. I början
trodde hon att det var ungdomsreaktioner. Ovana vid att relationer kan ta slut, att et inte är för
evigt.
Men svartsjukan avtog inte, snarare tvärtom.
Under en period var det för jäkligt. Jag var värre än en privatdetektiv – det var som att vara fångad.
Hon kollade allt hos sin man varje dag, givetvis i smyg. Fickor, kalender, mobilsvaret, kläder,
luktade på kragar efter parfym, tittade efter läppstiftsmärken och hårstrån.
Scenerna av raseri, gråt och avgrundsdjup övergivenhet spelades upp efter fester med vännerna,
nya vänner eller när mannen kom hem efter resor med sitt arbete.
Då var det som om jag ville hitta något, så att jag kunde få se vilken hemsk person han var och att
det var min lott i livet att bli sviken, säger hon med en suck och ett skratt.
Idag tycker hon att det är ett under att de båda stått ut och klarat av det hela. Det har tagit många
timmar i terapi, många nattliga och förtroliga samtal med mannen.
Jag förstår så väl mamman i filmen Alla älskar Alice. Svartsjuka kan få en göra saker man aldrig
trott sig vara möjliga.
Det bästa råd Cissi kan ge till andra drabbade är att söka hjälp.
Det handlar om att se sig själv, ta tillbaka sitt egenvärde och förstå sitt gamla mönster. Det är
underbart befriande att leva ett liv utan svartsjuka.
Att leva ett liv i tillit till sig själv och andra.
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