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Når egoismen sniger sig 
ind i parforholdet
Det er ikke nemt at få parforholdet til at 
fungere. Det kræver benhårdt arbejde, og vi 
er konstant udsat for påvirkninger, der stiller 
spørgsmålstegn ved, hvorvidt man er sam-
men med den rigtige. Den største risikofaktor 
i de danske parforhold er den konstante foku-
sering på at få egne forventninger og behov 
indfriet i stedet for at fokusere på, hvordan 
man selv kan bidrage for at gøre partneren 
glad og tilfreds.

I det øjeblik vores forventninger ikke bliver 
indfriet, starter der en indre negativ dialog 
om, hvad der er galt med partneren, hvad 
han eller hun gør forkert, hvorfor det også 
bare er så svært at være sammen med lige 
netop ham eller hende, som man har valgt at 
bruge livet med.

De negative tanker udmønter sig i, at man 
retfærdiggør ens egen mindre heldige 
adfærd.

Vi propper alle fingre ind i egen navle og 
tager udgangspunkt i, at det er andres ansvar 
at vi selv får det liv vi drømmer om.

Det er ikke sandheden og det er ikke særlig 
konstruktivt!

40% af alle ægteskaber ender i skilsmisser, 
og langt de fleste par oplever større parfor-
holdsproblemer gennem livet. Ikke mindst 
på grund af egoismen, men også fordi vi er 
så påvirkede af vores omgivelser, og har et 
utal af muligheder for selvrealisering i form 
af arbejde, sport, fritidsaktiviteter, frivilligt 
arbejde og måske også har de økonomiske 
muligheder for at afprøve nye græsgange.

Vil du gøre dit for, at dit parforhold bliver 
bedre? Vil du udnytte egoismen i dit parfor-
hold på en god og konstruktiv måde? Og vil 
du kæmpe for at fjerne de negative tanker 
omkring din partner og i stedet fokusere på 
det positive og finde tilbage til de kærlige 
tanker, så er det en god idé at læse videre i 
denne guide.

Navlepilleri og fokusering på dine egne behov 
ødelægger dit parforhold.
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Hvis du tror du ikke elsker din partner længere
Som udgangspunkt er du selv ansvarlig for at skabe det parforhold og det liv, du ønsker. Men 
det kan være svært at bevare grebet om din egen lykke, dine drømme og dine mål, når der er 
mere end rigeligt at se til med job, børn, praktiske gøremål, fritidsaktiviteter, familiearrange-
menter m.v.

 

Typisk opstår tvivlen om kærligheden til partneren på baggrund af en gnavende utilfredshed 
og manglende tid, som munder ud i, at frustrationen går ud over partneren.

Det kan være nemt at få ønsket om noget mere, uden helt at kunne sætte ord på, hvad det 
noget mere skal være. Det er meget nemmere at sætte ord på, hvad det i hvert fald er, du slet 
ikke ønsker mere af - og det er ikke unormalt at høre:

 ● Jeg orker ikke mere snak fra hendes side.

 ● Jeg kan bare ikke holde ud, at jeg ikke bliver prioriteret.

 ● Vi har ikke kunnet tale sammen om andet end børn og arbejde de seneste mange år.

 ● Jeg føler mig så ensom, selvom vi er sammen.

 ● Jeg har brug for en mand, der er mere til stede.

 ● Vi skændes om alt, og jeg orker ikke mere.

 ● Jeg føler ikke noget mere, og jeg vil ikke nøjes med et venskab.

 ● Jeg kan ikke leve uden sex.



5

Hvis du tror du ikke elsker din partner længere
Vi kan alle sammen have dage, hvor vi mest af alt ønsker os bort til en lykkerus af forelskelse 
eller til en øde ø et sted, hvor vi ikke kan have forventninger til andre end os selv.

 

Men hvis du har en grundlæggende følelse af, at du ikke ved, hvorvidt du elsker din partner, er 
det vigtigt at tænke lidt dybere over kærligheden til dig selv, inden du bruger mere energi på 
negative tanker omkring din partner.

 

Bliver du ved med at finde alle fejlene hos din partner, er det helt sikkert, at din eventuelle kær-
lighed forsvinder over tid – men at kærligheden er forsvundet er ikke kun din partners ansvar, 
men også dit eget.

 ● Skab tiden til at mærke dine følelser. For hvordan skal du kunne mærke en grundlæggende 
varme og kærlighed til hverken dig selv eller din partner, hvis du blæser rundt hele dagen og 
har hundrede gøremål.

 ● Skab tiden til at gøre noget godt for din partner og for jeres parforhold. Prioritér det som en 
hvilken som helst anden vigtig opgave i løbet af ugen. Du kan ikke vente til om 14 dage, når 
der er mere plads i kalenderen. Et godt parforhold og en kærlighed til din partner skal priorite-
res hver eneste dage, men behøver så til gengæld ikke at tage lang tid hver eneste dag.

 ● Overvej hvilket ansvar du har for, at du er blevet i tvivl om din kærlighed. Hvad kunne du 
selv have gjort bedre den seneste tid.

 ● Tænk over, hvor meget du har bidraget til glæde, nærhed og samhørighed.

 ● Brug alle kræfter på, hvordan du selv kan ændre adfærd for at finde tilbage til kærligheden.

Græsset bliver bare aldrig grønnere, end der hvor du vander det.
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Din adfærd styrer dit parforhold
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Din adfærd styrer dit parforhold Din adfærd styrer størstedelen af dit parforhold! Måske bliver du provokeret af 
at læse det, men det ændrer ikke ved, at det er sandheden. Jo mere godt du gør 
for dit parforhold, jo større er sandsynligheden for, at din partner også bidrager. 
Jo mere positiv og anerkendende du er, jo større anerkendelse får du retur.

 

Du kan vælge mellem to adfærdstyper, nemlig modtageren eller giveren.

Modtagerens adfærd indeholder typisk elementer som:

 

 ● Hvis han ikke gider snakke med mig, så er der jo ikke noget at sige til, at jeg 
ikke gider sex.

 ● Hun er så sur altid, at jeg ikke orker at være hjemme.

 ● Kan han dog ikke se, at jeg står med hele ansvaret.

 ● Jeg elsker ham ikke mere, og det skyldes primært at han overhovedet ikke vil 
de samme ting som mig.

 ● Det er ufatteligt, at han aldrig gør noget af sig selv.

 ● Hun vil altid have det sidste ord, så jeg gider ikke tage kampen.

 ● Hvis hun kunne sætte sig lidt mere ind i min situation, så ville jeg gerne være 
med til at gøre en forskel.

 ● Hun må gå forrest, hvis der skal ske forandringer.

 ● Jeg kan ikke se, hvad jeg kunne gøre bedre

Giverens adfærd indeholder elementer som:

 

 ● Jeg er klar over, at der skal ske forandringer. Så hvad kan jeg gøre for, at vi får 
det bedre?

 ● Jeg inviterer hende ud på middag, det ved jeg hun bliver glad for.

 ● Jeg skynder mig hjem fra arbejde og laver lækker mad, så skal vi rigtig hygge 
os.

 ● Jeg laver lige en kop kaffe, for det gør hende glad.

 ● Jeg giver altid et knus og et kys, når jeg kommer hjem - kigger lige min part-
ner i øjnene.

 ● Jeg ved godt, at jeg har været fraværende i en periode, så nu prioriterer jeg 
anderledes.

 ● Jeg kan ikke forvente at få mere igen, end det jeg giver.

 ● Jeg spørger altid ind til, hvad jeg kan gøre for at hjælpe.

 ● Jeg er opmærksom på, om alle omkring mig har det godt.

 ● Jeg træder til, der hvor jeg kan hjælpe – og gør det for min egen skyld.
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Når du læser ovenstående, 
så er du sikkert helt klar over, 
hvilken adfærd der gavner 
både dig selv og dit parfor-
hold bedst, udfordringen 
er bare, at det er nemt at 
glemme de positive ambitio-
ner i en travl hverdag.

 

Når du helt naturligt falder i 
og vurderer på, at din partner 
agerer anderledes end du 
forventede eller håbede på, 
så øv dig i at stoppe op, inden 
de negative tanker om din 
partner overtager.

 

Stop op og tænk ”Hvad er mit 
eget ansvar i det, der sker” 
og dernæst ”Hvad kan jeg 
gøre for at gøre situationen 
anderledes”

Tænk dernæst over 
spørgsmål som:

 

 ● Kunne jeg have sagt eller 
gjort noget for at være mere 
konkret omkring mine for-
ventninger?

 ● Har jeg bidraget nok til 
vores parforhold?

 ● Hvad kan jeg gøre for at 
jeg viser min partner, at jeg 
gerne vil gøre noget positivt 
fremadrettet?

 ● Hvad kan jeg gøre for at vi 
får en god snak om os?

 ● Hvad kan jeg gøre i daglig-
dagen, for at min partner har 
det godt og er glad for mig?

 ● Hvad kan jeg gøre for at få 
mine egne drømme og behov 
opfyldt?

Man må ikke glemme, at 
lykken opleves når man:

 ● Tager ansvar for vores 
egen lykke.

 ● Mærker efter og finder 
vores egne drømme og 
grænser og ikke tror ansva-
ret ligger hos andre.

 ● Bruger energi på, hvordan 
vi selv bidrager i parfor-
holdet, i vennekredsen, i 
familien osv.

 ● Gør noget godt for andre.

 ● Bidrager til fællesskabet.

 ● Roser, anerkender og 
værdsætter.

- og det er langt nemmere 
at ændre adfærd selv, end 
at forsøge at ændre andres 
adfærd.
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Sådan bruger du dit ego til at forbedre dit  
parforhold
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Sådan bruger du dit ego til at forbedre dit  
parforhold



12

Der er en kedelig tendens til, at alting 
handler om mig, mig og så mig selv igen. 
Hvor blev vores ønske om at gøre noget for 
andre af? Hvor blev fællesskabsfølelsen af? 
Hvorfor er det blevet sådan, at man altid 
skal tale sin egen sag i stedet for fælles-
skabets?

Alligevel kan egoet godt bruges til at for-
bedre parforholdet, og det kan det fordi du 
kan tænke over, hvad det er du selv får ud 
af at, når du bidrager positivt.

Hvis du oplever, at du er i tvivl om din 
kærlighed til din partner og kender til nogle 
af de mange negative sætninger, som du 
kunne læse om tidligere i artiklen, så start 
med at vende de negative tanker til noget, 
du gerne vil have.

Det gør du ved at eksempelvis at vende 
sætningen ”Vi skændes om alt, og jeg orker 
ikke mere” og vend det til ”Jeg vil rigtig 
gerne have et parforhold uden skænde-
rier”.

Når dit ego gerne vil have et parforhold 
uden skænderier, hvad skal du så gøre for 
at opnå det?

Kan du:

 ● Tale anderledes til din partner?

 ● Lægge op til at I finder løsninger i stedet 
for at skændes om det samme igen og 
igen?

 ● Være anerkendende når din partner 
fortæller om, hvad han eller hun føler og 
mener?

 ● Være forstående og rummelig i forhold 
til forskelligheder?

 ● Acceptere, at det ikke er alt I kan blive 
enige om?

Finder du frem til, at du gerne vil have et 
mere fysisk parforhold, hvor I kysser og 
krammer mere og hvor sexlivet blomstrer? 
Måske er det ikke det fysiske du umid-
delbart siger, at du savner, men mere 
noget med samhørighed, nærhed, dybden 
imellem jer. Hvis det er tilfældet så tænk på, 

hvordan det fysiske vil skabe rammerne 
for samhørigheden.

I min praksis oplever jeg ofte, at kvinder 
savner samhørigheden, og mænd savner 
sex. Når der bliver sat ord på, så er det fak-
tisk bare to forskellige måder at udtrykke 
savnet af hinanden, savnet af det man 
forbinder med et lykkeligt parforhold. Kvin-
den mener måske, at hun kan undvære sex, 
men finder frem til, at det i bund og grund 
er den fysiske del i parforholdet, der er 
mest afgørende for parforholdets dybde, 
for lysten til at gøre noget for hinanden og 
for glæden ved at være sammen.

For at få samhørigheden og det fysi-
ske, kan du så:

 ● Sætte tid af til hinanden?

 ● Prioritere parforholdet som en vigtig ar-
bejdsopgave, der vejer tungere i hverdagen 
end eksempelvis praktiske gøremål?

 ● Vise din kærlighed til din partner på små 
lette måder i dagligdagen? Det kan være 
en sød sms, at servere en kop kaffe, sige en 
sød ting, kysse, være nærværende osv.

 ● Tage initiativ til at lave noget sammen, 
som ikke minder om den almindelige 
hverdag?

Tænk over, at det dit ego gerne vil have, er 
det du skal bidrage med. Jo mere åben du 
er over for at skabe det, du ønsker dig, jo 
større er sandsynligheden for, at du også 
får noget positivt tilbage fra din partner.

Med andre ord. Hvis det er svært at blive 
ved med at gøre noget for din partner, så 
tænk på, at du gør det for din egen skyld. 
Du bidrager for at få det liv og det parfor-
hold, som du gerne vil have.

Viser det sig, at din partner over tid enten 
ikke kan tage imod det, du gerne vil give, 
eller ikke selv bidrager positivt til jeres par-
forhold, så kan du kigge dig selv i øjnene 
og sige, at du kæmpede og bidrog det du 
kunne for at få det gode livslange parfor-
hold. Og så må du vurdere, om I skal bruge 
resten af livet sammen.
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Sådan bevarer du det gode kærlige parforhold
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Sådan bevarer du det gode kærlige parforhold
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Det er sikkert tydeligt for dig lige nu, at det 
eneste rigtige at gøre for at bevare det gode 
kærlige parforhold er at ændre på din egen 
adfærd. Det skal du ikke bare være bevidst 
om lige nu, men hver eneste dag fremadret-
tet. Det er desværre en livslang kamp at 
bevare kærligheden, men der er mere du kan 
gøre end blot at fokusere på din egen adfærd.

 

Det gode kærlige parforhold indeholder:

 

 ● Positiv kommunikation og en viden om, 
hvad den anden tænker, føler og ikke mindst 
bruger sin dag på.

 ● Fælles drømme.

 ● Løbende opfølgning på, hvordan det går.

 ● En fælles holdning til økonomien.

 ● Nærhed og fysisk berøring.

 ● Ikke at tage hinanden for givet.

 ● Dialog ud fra egne tanker, følelser og viljen 
til at bidrage (I stedet for dialog ud fra mang-
ler og fejl ved partneren).

 

For at blive ved med at fokusere på det gode 
dit parforhold, så indfør en ny morgen- og 
aftenrutine.

Start dagen med at tænke tre positive tanker 
om din partner, dit parforhold og/eller hvor-
dan du vil bidrage positivt i dag.

Slut ligeledes dagen med at tænke tre posi-
tive tanker om dagen der gik.

Helt unikt vil det være, hvis du og din partner 
bruger et par minutter enten morgen eller 
aften på at fortælle hinanden de tre positive 
tanker. På den måde skaber I sammen fokus 
på det positive og det bidrager til jeres fælles-
skabsfølelse.

 

Husk sidst men ikke mindst, at du primært 
skal bruge tankerne på, hvordan du selv kan 
bidrage for at få det liv og det parforhold, du 
ønsker dig, i stedet for at fokusere på, hvad 
din partner kunne gøre anderledes og bedre.

 

Selvfølgelig falder du i, men jo mere du øver 
dig, jo bedre bliver du – og vi er jo alle sam-
men bare mennesker, så selvfølgelig er der 
dage, hvor vi helst ville være på en øde ø, 
uden partneren, og dage, hvor vi i den grad 
kommer til at bidrage negativt.


