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Indledning 

 

 

Bogen præsenterer nogle retningslinier, hvorfra man på en enkel 

måde kan tilrettelægge sin hverdag og sit parforhold og øge sin 

forståelse for, hvorfor man gør, som man gør. 

 

Et centralt emne er, hvad det betyder at have et godt parforhold. Det 

betyder ikke de samme for alle mennesker. Læseren får hjælp til at 

forholde sig til, hvad det betyder for det enkelte menneske, om det er 

vedkommende selv eller andre mennesker. 

 

Med hjælp fra dominans-velvære teorien søger jeg at komme 

nærmere på forståelsen af grundlaget for parforhold, der i et eller 

andet omfang vedkommer alle. 

 

Først et overblik over den skabelon, der bliver brugt til at komme 

dybere ind i teksten, som man efter forgodtbefindende kan bruge. 

Der vil naturligvis være tekst passende til de forskellige kapitler i 

slutningen af hvert afsnit. 
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1. del  

 

Parforhold 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Udgangspunktet for parforhold 

 

Der kan være mange grunde til at indgå i et parforhold. I de fleste 

tilfælde vil der være ønsket om en eller anden grad af nærhed 

involveret. I de følgende kapitler vil læseren have mulighed for at 

beskrive for sig selv, hvordan det nuværende eller kommende 

parforhold er eller bør være. 

 

Udgangspunktet for parforhold er, at man enten ikke ønsker at være 

alene, eller man kan få mere ud af livet som par. Ofte er der tale om 

begge dele. 

 

Hvis det er ønsket om ikke at være alene, der er hovedmotivationen, 

vil man ofte ikke have så høje krav til hvem, der er den rette. Det kan 

bare være, at et andet menneske har lyst til at være sammen med 

én uden de store konflikter. Hvis man derimod går efter den eneste 

ene, er der krav til mange detaljer, der skal opleves og diskuteres. 

 

Parforhold kan også være af mere praktisk karakter: Et uplanlagt 

barn eller social status, der for den ene part ellers vil være svær at 

opnå. 

 

Der skal være en grund til at indgå i et parforhold, godt eller dårligt, 

ellers gør man det ikke. 

 

 

 



 

Tænk på 

 Parforhold er ikke nødvendigvis baseret på stor kærlighed. 

 Grundlaget for et parforhold kan være, at det er værre ikke at 

være i et. 

 

Mine råd 

 Vær ærlig overfor din motivation for et parforhold. 

 Tænk ikke nødvendigvis på et parforhold som dårligt, fordi 

det er baseret på andet end kærlighed. 

 

Mine forslag 

 Læg mærke til konkrete ting hos andre mennesker, som du 

gerne vil have i et parforhold. 

 Brug dem til at beskrive et godt parforhold, som du ser det. 

 

Selvanalyse 

 Er der områder, hvor du ikke ser grundlaget for et godt 

parforhold i øjnene? 

 Hvad har du af erfaring med konkrete ting, der ikke virker i et 

parforhold? 

 

Diskutér med andre 

 Forskellige udgangspunkter for et parforhold. 

 Hvad et parforhold kan bestå af udover kærlighed. 

 



Spørgsmål og svar 

Spørgsmål: Kan et parforhold, der ikke er baseret på kærlighed, 

 vare hele livet? 

Svar: Ja, hvis begge parter forventer det samme af 

 forholdet. 

 

Spørgsmål: Tror du, at der er så mange skilsmisser, fordi man 

 ikke er bevidst om grunden til, at man indgår 

 ægteskabet? 

Svar: Ja og to andre grunde: Man ved inderst inde, at man 

 ikke kender hinanden godt nok, men gifter sig alligevel 

 og andre menneskers påvirkning på den ene eller 

 begge parter, hvilket får ægteskabet til at gå i stykker. 

 

Fravær 

 Udgangspunktet for et parforhold er, at man ikke længere 

savner det, man manglede, før man var i parforholdet. 

 

Fra følelse til erkendelse 

 Et parforhold kan føles godt, men erkendes dårligt over tid. 

Realitetstjek 

 Hvad er det, du vil med et parforhold? 

 

 

 

 



 

Forskellige typer parforhold 

 

Det kan hjælpe med til at beskrive parforhold at tænke på dem 

indenfor forskellige kategorier. Jeg har listet nogle kategorier 

nedenstående, der kan hjælpe. Et parforhold kan godt være indenfor 

flere kategorier. 

 

Ligeværdigt forhold 

Lige forhold betyder, at man taler til hinanden som ligeværdige 

mennesker. Det er ikke den ene part, der bestemmer. Det betyder, at 

man på ligeværdige vilkår diskuterer emner, man er både enige og 

uenige om. Hvis man beskriver rollerne i forholdet, vil de være 

ligeværdige. Roller beskriver, hvad man gør og ikke, hvad man siger. 

En mand kan f.eks. fremtræde som den, der bestemmer, mens 

kvinden gør det i virkeligheden. Det er ikke et ligeværdigt forhold. 

 

Forældre-barn forhold 

Det er mit indtryk, at forældre-barn forhold er de mest almindelige. 

Forældre-barn forhold betyder, at det er den ene part, der 

bestemmer. Fordelen er, at begge parter ikke bliver draget til ansvar 

for deres handlinger. "Barnet" kan ikke drages til ansvar for noget, 

det ikke har eller tager ansvar for. Den "voksne", der tager ansvar, 

bliver naturligvis ikke draget til ansvar af barnet. 

 

 

 



 

Socialt accepteret forhold 

I denne type forhold er det den ydre accept, der er det centrale. Hvor 

det i de to foregående er de personlige relationer, der er i fokus, er 

det her omverdenens accept, det handler om. Det betyder, at man i 

parforholdet mere er interesseret i, hvordan andre ser os end i, 

hvordan vi er. 

 

Praktisk forhold 

Her er der tale om noget, der kan minde om en forretningsaftale om, 

hvordan forholdet skal være. Sådan og sådan skal det være og 

sådan og sådan gør vi. Der har nok været nogen tiltrækning i starten 

af forholdet, men det er forsvundet til fordel for det praktiske, hvor 

man ved, hvor man har hinanden og forholdet. 

 

Bofællesskab 

I bofællesskabet handler det om at bo samme sted,fordi det er det 

letteste. Man har i virkeligheden hver sit liv. Det betyder dog ikke, at 

man har et tomt forhold: Man får stadig noget socialt og 

tryghedsmæssigt ud af et bofællesskab. 

 

Tomt forhold 

I et tomt forhold har man ingen følelsesmæssig og praktisk grund til 

at bo sammen. Man gør det alligevel. Sandsynligvis fordi det er 

bedre end alternativerne. 

 

 

 



 

Fjendtligt forhold 

Her er der daglige skænderier. Det er en nydelse at få den anden 

ned med nakken. Hvis man er frustreret over et eller andet, f.eks. sit 

liv, bruger man sin partner til at få det bedre. Det handler ikke om at 

have det godt med sin partner. Det handler om at få det mindre skidt. 

 

 

Voldeligt forhold 

Fysisk og følelsesmæssig vold i forholdet har ofte ikke noget med 

selve forholdet at gøre. Det handler om, at man har erfaring for, at 

det ikke har nogen effekt at sige fra overfor vold. Det er ligegyldigt, 

om man er voldsudøver- eller offer. 

 

 

Tænk på 

 At et parforhold udelukkende kan være dårligt at involvere 

sig i. 

 At forholde dig til virkeligheden omkring parforholdet i stedet 

for dine forventninger. 

 

Mine råd 

 Vær ikke bange for at erkende for dig selv hvilket parforhold, 

du kan lide. 

 Lad være med at bruge tid på at se op til eller ned på 

mennesker, der har et anderledes parforhold end dig. 

 



Mine forslag 

 Tænk på nye måder, hvor du kan opnå noget, du ikke har 

erfaring for at kunne opnå. 

 Tænk også på, at det ikke altid er muligt med et bestemt 

menneske (ikke nogen opfordring til utroskab). 

 

Selvanalyse 

 Hvad kan du lide i det parforhold, du tænker på, er godt? 

 Er du i et forhold, du skal ud af? 

 

Diskutér med andre 

 Hvordan parforhold er forskellige. 

 Hvordan man kan gøre andre opmærksom på, at de måske 

er i et usundt forhold. 

 

Spørgsmål og svar 

Spørgsmål: Hvordan ved man, at et parforhold er dårligt? 

Svar: Vold er altid dårligt for begge parter. Et forhold er 

 dårligt, når man ved, hvad man grundlæggende vil 

 have, forklarer det til den anden og ikke får det. 

 

Spørgsmål: Hvordan får man et voldeligt menneske til at få det 

 bedre? 

Svar: Det er ikke dit problem, hvis du er i et forhold med 

 vedkommende. Sæt en præcis grænse for, hvornår 

 volden skal stoppe, hvilket er nu! Hvis det ikke sker, er 

 der en anden kæreste, der er bedre. 

 




