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Det perfekte parforhold - sådan gør du

Hvorfor en bog om 
parforhold

Jeg udgav min første bog »Selvværd for begyndere« i 2009. 
Bogen har været, og er en kæmpe succes, og jeg fik en masse 
tilbagemeldinger fra glade læsere. Det stod dog hurtigt klart, 
at der manglede en lignende bog om parforhold. Læserne 
skrev til mig og spurgte, om jeg ville lave en ligeså let 
tilgængelig bog om parforhold. Sådan blev denne bog født. 
Den udkom med en anden titel i 2011, men blev aldrig rigtig 
til noget, fordi min far tog sit eget liv en måned efter. Den 
har ligget i skuffen siden, er nu blevet kraftigt revideret og 
har fået ny titel, og bliver sendt ud i verden på opfordring 
fra hundredevis af danskere, som ønsker sig let tilgængelige 
redskaber til et skønt parforhold.

Hvis et par har problemer, kan en bog aldrig erstatte parterapi 
eller ægteskabsrådgivning, men denne bog kan give dig nogle 
værktøjer, som kan hjælpe dit parforhold på vej.

Uanset om du er i starten af et forhold eller har været i et 
forhold i længere tid, er der nogle ingredienser eller elementer, 
som er vigtige for at forholdet fungerer. Et parforhold kan 
sagtens eksistere, selvom ingredienserne ikke er til stede, 
men om det er et rart sted at være for begge parter er måske 
tvivlsomt.
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Det perfekte parforhold 
– en facitliste

Der er måske et par stykker, som sidder og får 
præstationsangst, når de læser denne liste. Men jeg vil gerne 
have, at du ser på listen, ikke som en opremsning af hvor du 
eller din partner gør noget forkert, men som inspiration til at 
gøre noget bedre.

Tag et skridt af gangen: Støder du på et punkt, hvor du 
kunne forbedre din adfærd, så beslut hvad du skal gøre ved 
det og øv dig i det. Lav ikke om på hele din måde at reagere 
på med det samme, så bliver det for svært at holde fast i de 
gode ændringer.

Fortæl dine omgivelser, især din partner, hvad det er du 
konkret vil gøre anderledes.

Og så er der nok også det uundgåelige spørgsmål: Hvordan 
får jeg min partner til at arbejde med de her ting?

Det kan du ikke. Din partner er et voksent menneske og 
vælger selv sin vej. Du kan vise ham/hende listen og bogen, 
og give udtryk for din egen ambition og håbe på at han/hun 
bliver inspireret. Hvis ikke, må du vælge hvad du kan holde 
til. Hvilken type parforhold fortjener du?
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Listen
Du kan være helt dig selv sammen med din partner.

Du føler dig tryg ved at dele dine dybeste tanker, frygt 
og følelser med din partner.

Det er ok at sætte grænser i jeres forhold. Også selvom 
de ikke giver mening.

I kan begge lytte uden at afbryde, og høre uden at tolke.

I diskuterer og forhandler i stedet for at slås.

I tager begge ansvar for jeres egne tanker og følelser.

I giver hinanden plads og/eller “Mig tid.”

I har et stærkt venskab.

Du og din partner løser problemerne og nægter at lade 
dem ligge uløst indtil de splitter jer ad. Også hvis det 
betyder, at I skal have hjælp udefra til at løse dem. Vi 
er ikke supermennesker, som kan alting selv – og vi skal 
heller ikke være det.

I udtaler jer ikke om, hvad den anden bør eller ikke bør 
tænke/føle/mene. I går ikke ud fra, at I automatisk ved 
hvad den anden tænker, føler og mener.

I er enige – eller enige om at være uenige – også i 
finansielle spørgsmål.
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I kan begge lide at gøre noget eller lave noget der gør 
den anden glad.

I har nogle fælles interesser og aktiviteter.

I respekterer hinandens individualitet og får mest 
muligt ud af jeres forskelligheder.

I tager hensyn til hinandens behov uden at give afkald 
på jer selv.

I kan fungere som hinandens rygrad, der giver kærlig 
støtte uden skyld.

I nyder begge fysisk kontakt – knus, kys, krammer, nus 
og sex.

I sætter kvalitetstid i kalenderen, så I kan pleje jeres 
forhold – mere end 2 gange om året.

Nødsituationer, usikkerhed og uoverensstemmelser er 
accepteret som en del af livet.

I er ligeværdige og kommunikerer åbent og meningsfuldt 
med hinanden.

I holder jeres forventninger til hinanden i skak og I 
forventer ikke, at den anden skal gætte jeres forventninger 
eller læse jeres tanker.

I undskylder oprigtigt overfor hinanden, når følelser 
bliver såret.

I kan leve uden hinanden, men I vælger hinanden frem 
for alt muligt andet.

I udelader passiv aggressiv opførsel. (Kan være at: 
ignorere, bruge tavshed, vende det mod den anden)


