
 
 

 

 

 

 

Guide: Sådan får du succes 

med dating 
Mænd er fra Mars. Kvinder er fra Venus. Sådan lyder det tit, når 

parforholdet er svært at få til at fungere. Men måske er vi slet 

ikke så forskellige endda. Det viser en ny undersøgelse 

 

●●● 

 

Af Maria Christine Madsen, januar 2013  
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Vi leder efter det 

samme 
 

Musikken flyder ud af højtalerne, 

og bassen sender dybe 

vibrationer gennem din krop. 

Menneskemylderet på 

dansegulvet er uoverskueligt, 

men det er kun, indtil du ser 

dem. De funklende, smilende 

øjne. Så glemmer du alt andet.  

 

Af Maria Christine Madsen 

 

Sådan kunne virkeligheden meget vel 

se ud. I hvert fald ifølge en 

undersøgelse foretaget af Danmarks  

 

 

største online datingsite, Dating.dk. 

De har spurgt 1.000 mænd og kvinder 

om, hvad de lægger mest vægt på, når 

de er på udkig efter en partner. Når 

det kommer til udseendet, scorer 

øjnene højst. Eller måske nærmere 

mest. Og det hos begge køn. Bagefter 

kommer ansigt, bagdel og bryster for 

mændenes vedkommende, mens det 

hos kvinderne er ansigt, mund og hår.  

 

Ikke overraskende 

Men lighederne for, hvad mænd og 

kvinder lægger mest vægt på, stopper 

dog ikke kun ved udseendet. Det 

gælder også, når det kommer til det 

indeni. Personligheden. Her er 
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omsorgsfuldhed, intelligens og humor 

nemlig topscorerne for begge køn. 

At vi tilsyneladende er så ens, er dog 

ikke noget, der overrasker sexolog og 

parterapeut Cecilie Lolk Tommerup. 

Faktisk er der ifølge hende en helt 

logisk forklaring på undersøgelsens 

resultat. 

 

Forskellige samfundstendenser spiller 

nemlig ind i, hvad vi vægter højest.  

 

- Undersøgelsen viser 

partnerdiskursen lige nu, altså 

samfundstendensen. Den skifter over 

tid. For lang tid siden var fast arbejde 

et garanteret parameter, når man ledte 

efter en partner, siger Cecilie Lolk 

Tommerup. 

 

Jordnære værdier 

Lige nu kunne det derfor ifølge 

undersøgelsen fra Dating.dk se ud til, 

at partnerdiskursen for både mænd og 

kvinder hælder mere til de bløde, 

jordnære og indre værdier som kærlig 

og omsorgsfuld. Og ikke de ydre.  

 

- Det er ikke overraskende, at det er 

sådan. Det er værdier, der står i meget 

god tråd med den generelle 

samfundsværdi. Havde det været før 

finanskrisen, havde flere nok svaret 

eventyrlysten, siger Cecilie Lolk 

Tommerup. 

 

Det forklarer samtidig, at det er de 

indre værdier, der vægtes højest, 

selvom det i medierne vrimler med 

reality-tv, der mere eller mindre 

fokuserer på det smukke, gode 

udseende. 

 

- Når krisen kradser, har vi mere brug 

for omsorg og nærhed end de ydre 

værdier, siger parterapeuten. 

 

Dog kan nogle mænd dog stadig være 

fra Mars, og nogle kvinder være fra 

Venus. For ifølge Cecilie Lolk 

Tommerup kan der nemlig være en 

anden tendens, der spiller ind, når vi 

bliver spurgt om, hvad vi leder efter i 

en partner. 

 

- Vi kan have en tendens til at svare 

det, vi tror, andre mener, er det mest 

attraktive ved en partner. Det gør vi, 

fordi det, som vi i virkeligheden søger, 

er en, andre også synes er attraktiv, 

siger Cecilie Lolk Tommerup, der har 

et godt råd til, hvordan man skal klare 

sig gennem datingjunglen:  

 

- Man skal glemme alt om at tro, at 

man leder efter noget bestemt. 
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Gode råd: Sådan 

overlever du 

datingjunglen 
 

Det kan være svært at overskue 

datingsituationen. Dating-coach 

Mikael Hoffmann fra www.fra-

single-til-parforhold.dk giver her en 

række gode råd til, hvad du kan gøre. 

 

Råd til selve daten 
 

1  Hold aftaler og tid. Det er 

mangel på respekt for andre at komme 

for sent eller lade dem vente unødigt. 

2  Vær modig. Det er altid 

spændende at møde et nyt menneske. 

Når du først har fået taget hul på at 

date, bliver det efterhånden nemmere. 

Skru ned for forventningerne – så kan 

det ikke gå helt galt. 

 

3  Øv dig i at sige ja til de tilbud, 

du får. Måske møder du den eneste 

ene helt uventet i forbindelse med 

noget helt andet, du har sagt ja til. 

 

4  Alkohol. Selv om alkohol 

dæmper nervøsitet, skal du bruge det 

med stor forsigtighed. Tag gerne et 

glas eller to til at bløde stemningen lidt 

op, men lad være med at drikke dig 

fuld. Din bedømmelsesevne svækkes, 

og du kan risikere at fremstå 

uautentisk eller med et 

alkoholproblem. Samtidig vil det 

forplumre din vurdering af, om I har 

noget at bygge jeres forhold videre på. 

Tænk også på, hvis du skal køre bil 

hjem bagefter. 

 

 
 

5  Sluk mobilen. Vær til stede og 

nærværende! Vis, at hvad du laver lige 

nu, har din fulde opmærksomhed. 

Derfor skal du slukke mobilen – gerne 

så daten ser det, lige når I mødes. 

 

6  Vær høflig. Det gør altid et 

positivt indtryk på såvel kvinder som 

mænd at man er høflig over for alle, 

man møder. Det viser noget om, 

hvordan du har tænkt dig at behandle 

din kommende partner og andre. 

 

7  Vær opmærksom. Lyt 

opmærksomt til, hvad den anden 

siger. Lyt aktivt, det vil sige stil 

file:///C:\Users\bt-lipe\Desktop\www.fra-single-til-parforhold.dk
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supplerende relevante spørgsmål til 

det, der lige er sagt. Dels ønsker du at 

lære vedkommende at kende, og dels 

vil din interesse være enormt 

tiltrækkende. Lad være med at tænke 

for meget over, hvad du skal sige om et 

øjeblik. Lad samtalen udvikle sig helt 

naturligt som mellem gode venner. 

 

8  Fokusér på den anden og ikke 

på dig selv. Få ham/hende til at føle 

sig speciel. Lad være med at spekulere 

på, om du er sjov, lyder dum, ser godt 

ud, virker nervøs eller lignende. Det 

gør det sværere for dig at slappe af, 

være til stede og have det hyggeligt. 

Fokusér på den anden i stedet for på 

dig selv. Og giv oprigtige personlige 

komplimenter. 

 

9  Spørg! Bliv god til at stille 

spørgsmål. Det hjælper med at få 

samtalen i gang, og får normalt folk til 

at slappe af. Stil åbne, nysgerrige 

spørgsmål, som ikke kan besvares med 

ja eller nej. Lyt omhyggeligt til 

svarene, og stil nye spørgsmål på 

grundlag af disse svar. 

 

10  Husk, at du ikke er i gang 

med en jobsamtale, men 

derimod et møde med et 

menneske, du gerne vil lære at 

kende. Stil spørgsmål om personlige 

ting, uden at være 

grænseoverskridende. At høre en 

andens mening er altid godt, også selv 

om du ikke er enig. 

 
11  Læg også mærke til, om din 

date er god til at stille dig 

spørgsmål. Hvis det kun er en-vejs-

kommunikation, vil du få det svært, 

hvis I skulle blive kærester. 

 

12  Vær ærlig. Lad være med at 

lade som om at du er en anden, end 

den, du er. Hvis du skal spille skuespil, 

hver gang I er sammen resten af jeres 

liv, har du lagt grundstenen til et 

anstrengende parforhold. Vær 

autentisk og ærlig omkring dine 

interesser, behov, kvaliteter, lyster osv 

– og om hvordan du har det. Føles det 

hele lidt unaturligt og kunstigt – så sig 

det. Har du det godt, så fortæl om det. 

Det er vigtigt at kunne sige til og fra. 

 

13  Vær uhøjtidelig. Gør dig selv 

menneskelig og tilnærmelig med små 

sjove eller pinlige historier fra dit eget 

liv. Det kan bløde stemningen op og 

gøre jer mere afslappede. 
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14  Undgå at tale om… Al snak om 

eks'er, din umulige chef, din seneste 

lægeundersøgelse, din forfærdelige 

bolig/bil og lignende skal du helt 

undlade. Snak heller ikke om 

fremtiden i vi-tid – altså som om at I 

allerede danner par. Du aner jo ikke, 

om I nogen sinde vil mødes igen. 

 

15  Ses igen? Hvis I begge har lyst 

til at se hinanden igen, så lav en ny 

aftale med det samme. Hvis du er klar 

over, at denne person ikke er den 

rigtige for dig, så sig det til 

vedkommende med det samme på en 

ordentlig måde. Han eller hun kan 

være et pragtfuldt menneske, men der 

er bare ikke noget match mellem jer. 

Vær ærlig – både for din egen og for 

den andens skyld. Hvis ærligheden er 

gensidig, har du måske fået en ven for 

livet – og måske kan I bytte dating 

emner? 

 

Råd til forberedelse af 

daten 
 

1  Vælg en aktivitet, som du kan 

lide: At vælge noget, du har det godt 

med, har mindst to fordele: For det 

første kan du være sikker på, at mindst 

én af jer vil have det godt. For det 

andet viser det, hvem du er, på en 

ærlig og ligefrem måde.  

 

2  Vælg en aktivitet, som du har 

råd til: Lad være med at bruge en 

masse penge på det første 

stævnemøde. Det er meningen, at I 

skal se hinanden an. Ikke, at du skal 

imponere daten med lånte fjer. Det 

kan give alvorligt bagslag senere, hvis 

I begynder at se mere til hinanden. 

 

3  Gør noget, som ikke kræver 

nyt tøj: Helt nyt tøj er ofte 

ubehageligt og stift. Vælg noget, du 

allerede har i dit klædeskab, og som du 

kan lide at gå i. Du skal også være 

sikker på at det passer dig perfekt. 

Hvorfor bekymre sig om tøj, når der er 

vigtigere ting at have fokus på, fx om 

du har et stykke gulerod mellem 

fortænderne, om din date kan lide dig, 

eller bare det, du siger. Brug noget tøj, 

der passer til lejligheden, og som du 

har det godt og afslappet i. Det giver 

ikke mening at troppe op i noget død-

smart, som du normalt aldrig ville 

drømme om at gå i. Vis, hvem du er, 

og hav det godt med det. 
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4  Vælg et sted, hvor I kan tale 

sammen og som er let at komme 

til: I en biografsal er det ikke velset, at 

man sidder og snakker sammen. Der 

må heller ikke være for meget 

baggrundsstøj. Hold dig fra bil, bus, 

tog eller fly. Det kan selvfølgelig være 

sjovt, men duer ikke, hvis formålet er, 

at I skal lære hinanden at kende. Find 

eventuelt et sted, hvor I kan ligge ned 

ved siden af hinanden, fx en park eller 

stranden. 

 

 
 

5  Gør noget, der ikke har 

konkurrencepræg over sig: Nogen 

mennesker trives bedst med spænding 

og måske også konkurrence, men det 

vil være en rigtig dårlig idé til det 

første stævnemøde, hvor man ikke 

kender hinanden i forvejen. Du skal 

heller ikke indlede dig på konkurrence 

med andre (handyr!) foran din date. 

 

6  Giv jer tid: Hvis stævnemødet er 

propfyldt med aktiviteter, levner det 

ikke store chancer for at lære 

hinanden at kende. Sørg for at der ind 

imellem er stille tid sammen, uden en 

masse distraherende støj, aktiviteter 

eller tilskuere. 

 

7  Undgå at skulle involverer 

andre: Venner, familie, ekskærester, 

børn eller kollegaer hører absolut ikke 

til på det første stævnemøde. Din date 

kan komme til at føle sig som til X-

factor-audition. 

 

8  Vælg en aktivitet, der ikke 

varer mere end et par timer: Gør 

det kort og godt. I har alligevel 

ubevidst truffet valget inden for de 

første fem minutter. Hvis I begge 

synes om hinanden, kan I altid aftale 

et nyt møde, hvor I uddyber 

bekendtskabet, og finder ud af om der 

er basis for at blive venner eller 

kærester. 

 

9  Tag initiativ: De fleste, mænd 

såvel som kvinder, synes at det er rart 

med initiativ. Hvis man kan mærke, at 

den anden tør tage initiativet, giver det 

følelsen af, at den anden er 

interesseret. Vær heller ikke selv 

bange for at foreslå, hvor og hvornår I 
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skal mødes. Vær samtidig bevidst om, 

at det ikke konstant er dig, der tager 

initiativet. Der skal være en balance. 

Det kan være svært at vide, om den 

potentielle partner egentligt vil dig, 

hvis det altid er dig, der laver aftaler 

og tager initiativet. 

 

 

Råd til at arrangere en 

date 

 
At invitere en fyr eller pige ud til et 

stævnemøde kan være skræmmende 

og angstprovokerende. Hvad er det 

værste, du forestiller dig kunne ske? 

Kunne det være, at der bliver grinet ad 

dig? At du bliver mødt med isnende 

kulde? Eller at du måske får et Ja? 

Uanset hvor slemt det er for dig, kan 

det umuligt være jordens undergang. 

Hvis du forestiller dig og højt siger, 

hvad du tror, kunne være det værste, 

der kan ske, vil det måske ikke være så 

slemt alligevel. 

 

For at forbedre chancerne for at 

få et ja, som du gerne vil have, 

når du inviterer en potentiel 

kæreste ud første gang, skal du 

sørge for at være selvsikker, 

fleksibel og du kan endvidere 

bruge følgende tips: 

 

 Fortæl ikke for meget. Hvis du 

har SMS’et eller haft 

mailkontakt med din date, 

inden I mødes, så sørg for at du 

ikke har fortalt alting, inden I 

ses. Hvis I véd alt om hinanden 

inden stævnemødet, er der ikke 

meget overladt til fantasien, og 

overraskelserne bliver alt for få 

– og det er ikke gavnligt for en 

eventuel forelskelse. Det er en 

balancegang, for det er også 

vigtigt at have filtreret de 

mennesker fra, du ikke ønsker 

at date med.  

 

Sørg for at mødes så hurtigt som 

muligt efter en kontakt. Hvis I 

har skrevet for meget sammen 

inden, risikere du at blive 

forelsket, før du overhovedet 

har set personen i virkeligheden 

– og kan blive slemt skuffet, når 
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du endelig møder 

vedkommende. Nogle er 

forelskede i selve forelskelsen – 

ligesom en afhængig af 

narkotika. Hvis du netdater i det 

uendelige uden at møde folk 

ansigt til ansigt, er du 

formentlig blevet afhængig af 

kick’et med det sociale medie! 

 

 Foreslå en onsdag eller torsdag 

aften. Lad være med at 

arrangere stævnemøder fredag 

eller lørdag aften, hvilket kan 

skabe for store forventninger 

om noget mere. 

 

 Foreslå en bestemt anledning, fx 

en udstilling, og måske to 

alternative tidspunkter. Hvis du 

siger: "Har du lyst til at gå ud 

med mig engang?" låser du dig 

selv, hvis personen siger nej. 

Hvis svaret er ja, skal du jo 

alligevel stadig spørge personen 

bagefter, og så kunne du lige så 

godt have gjort det i første 

omgang. 

 

 Når du inviterer, så sørg for at 

tidspunktet for stævnemødet 

ligger omkring en uge senere. I 

specielle tilfælde kan varslet 

være kortere, hvis der er en helt 

speciel anledning. 

 

 Inviter, når du har en god dag 

og er i godt humør. Du er mere 

tiltrækkende og tillidskabende, 

når du er glad og tilfreds. 

 

 Send et klart og tydeligt 

budskab: ”Jeg vil gerne bruge 

tid på at lære dig at kende. Er du 

interesseret?” 

 

Materialet er lavet i samarbejde med 

dating-coach Mikael Hoffmann fra 

www.fra-single-til-parforhold.dk, 

Mikael har skrevet og udgivet 

bøgerne ”Datingsider – sider af 

dating” og ”Frihed – med bedre 

parforhold”. Han er certificeret 

psykoterapeut og har haft 

selvstændig praksis i 18 år. 
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BT har spurgt: 

Hvad ser du efter 

først? 
 

 

Pernille Ib, 18 år, Roskilde, 

Studerende 

- Det første, jeg ser, er øjnene. Og så 

kropsbygningen generelt. Han må 

gerne have mørkt hår, lidt krøllet. Man 

kigger nok mest efter det, der tænder 

en, det der lige fanger ens øjne først. 

Rent personligt må han gerne have 

selvtillid, men heller ikke for meget. 

Sporty og selvsikker. Og så skal han 

have humor. Dårlig hygiejne er helt 

klart et turn-off. Arbejde og 

uddannelse er ikke så vigtigt, men han 

skal gerne have de samme ambitioner 

som mig. 

 

 

 

Rolf Holm, 21 år, Gentofte, 

Studerende 

- Det jeg kigger mest på er nok øjnene, 

bagdel, brysterne og så benene. Det er 

nok lidt ubevidst, at det lige er det, jeg 

kigger mest efter. Måske er det bare 

fra naturens side, at det er det, mænd 

kigger efter. Personlighedsmæssigt 

lægger jeg mest vægt på, at hun skal 

have loyalitet og være forstående. Hun 

skal også være venlig og spontan, være 

vedkommende. Uddannelse og job 

betyder ikke så meget. Jeg vil ikke 

vælge en fra på grund af det, men det 

vil måske være sjovere at være 

sammen med en, som man har mere 

tilfælles med også rent 

uddannelsesmæssigt.  
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Lars Hulvej, 40 år, København, 

arbejder i rejsebranchen 

- Ansigtet er nok det første, jeg lægger 

mærke til ved en person. Men nu har 

jeg været sammen med den sammen i 

10 år, så jeg lægger ikke så meget 

mærke til sådan noget mere. Men 

levende øjne er også vigtige. Som 

person skal man have humor og 

intelligens. Det er to ting, jeg selv 

synes, der er meget vigtige at have. 

Jobbet betyder ikke så meget. Det 

vigtigste er, at de går op i deres 

arbejde. Udseendet er selvfølgelig det 

umiddelbare, det personligheden er 

helt klart vigtigere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Søgaard, 39 år, Odense, 

selvstændig 

- Jeg tænker ikke så meget over 

udseendet. For mig er det mere 

personligheden, der gør det. At man er 

ærlig og har de samme værdinormer. 

Og måske også have den samme 

trosretning. Jeg er Jehovas Vidne. Det 

betyder ikke, at min kone også skulle 

være det, men det er da helt klart 

nemmest, for så ved man, at man tror 

på det sammen, tror på de samme 

værdier og har samme mål for 

fremtiden. 

 

 

 


