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1  Jag kan samarbeta 

väl och lösa praktiska 

problem med min 

partner.

Alltid

Ofta

Sällan

Aldrig

2  Jag känner att jag 

kan berätta saker i 

förtroende för min 

partner.

Alltid

Ofta

Sällan

Aldrig

3  När jag och min 

partner inte är 

överens eller har en 

konflikt kommer jag 

snabbt över det.

Alltid

Ofta

Sällan

Aldrig

4  Hur ofta under den 

senaste tiden har du 

tänkt att er relation 

inte är bra?

Aldrig

Sällan

Ofta 

Alltid

5  Hur ofta har du 

under den senaste 

tiden funderat på 

att separera från din 

partner?

Aldrig

Sällan

Ofta 

Alltid 

6  Hur känslomässigt 

nära känner du dig din 

partner?

Mycket nära

Ganska nära

Bara lite nära

Inte alls nära

7  Hur nöjd är du 

sammanfattningsvis med 

er relation?

Mycket nöjd

Ganska nöjd

Ganska missnöjd

Mycket missnöjd
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Ju högre poäng ni får desto nöjdare är ni med er 
relation.  

Får ni 17 eller över så njut av det. Grattis! Personer 
som får runt 17 poäng lever vanligtvis i ett mycket 
harmoniskt partnerskap. Men: luta er inte tillbaka 
alltför mycket. Det är lätt att ta bra saker för givet. 
En bra relation behöver också tid och arbete för att 
fortsätta vara bra. Det är dessutom betydligt enklare 
att göra små justeringar och förbättringar längs vägen 
än att ta tag i allt när det kraschat ordentligt och 
ni funderar på skilsmässa. Se det lite som att gå till 
tandläkaren, skiter ni i det för länge så är risken 
att ni blir ruinerade när ni väl går dit.

Får ni runt 13 poäng knakar det troligtvis lite i 
fogarna och ni har en del problem som ni skulle 
må bra av att lösa. Personer som söker parterapi 
brukar oftast ha poäng på den här nivån. Ni behöver 
verktyg för att få er relation på rätt kurs igen, och 
då kan vi verkligen rekommendera en bok som heter 
Relationsbibeln, den ni håller i handen nu.

Att få 6 poäng eller färre är vanligt när skilsmässan 
hägrar. Men bli inte modfälld för det: It ain’t 
over till the fat lady sings på konferensen där din 
partner ligger med kyparen i en städskrubb. Första 
steget att återfå en stabil och harmonisk relation är 
att förstå att det finns ett problem som ni behöver 
lösa. Får ni så låga poäng kommer ni få många bra 
tips och verktyg i följande kapitel, så fortsätt läsa. 
Vill ni hålla ihop och är beredda att jobba för det 
kommer det att gå!

VALENTINSKALAN (FORTS)


