
 
 

 
 

 

 

Guide: 10 tegn på at du 

er en dårlig kæreste 

Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et 

parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. 

●●● 

 

Af Maria Christine Madsen, 04. februar 2013  
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Parterapeut: 'Den 

gode kæreste er 

opmærksom' 

 

Den lyserøde sky og den 

boblende fornemmelse i maven 

glider langsomt i baggrunden. 

Han spørger aldrig ind til, hvad 

du har lavet i løbet af dagen. 

Af Maria Christine Madsen 

Hun tager aldrig initiativet i det mørke 

soveværelse bag nedrullede gardiner. 

Du føler, du mangler noget i jeres 

forhold. Noget, din partner skylder  

a 

dig. Men der bliver ikke gjort noget 

ved det. Din partner er en dårlig 

kæreste. Sådan er det. 

Brevkasserne bugner med brok og 

utilfredshed over ditten og datten som 

han eller hun burde have gjort. Og det 

kan ifølge parterapeut Martin 

Østergaard ikke undgås. 

- Vi kan ikke være gode kærester hele 

tiden, for vi er alle fyldt med fejl. Men 

den værste måde, man kan være en 

dårlig kæreste på, er ved ikke at være 

opmærksom på, at man i hvert fald 

har ti fejl. Det har vi alle sammen. Det 

er menneskeligt at fejle. Man kan sige, 

at den gode kæreste er opmærksom 

på, at man vil begå nogle fejl, siger 

Martin Østergaard. 
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Smag og behag 

Fejlene kan være mange. Og ofte kan 

det også være et smagsspørgsmål. Alle 

er forskellige, alle søger noget 

forskelligt. 

- Vi matcher jo hinanden forskelligt. 

Nogle vil gerne have en kæreste, der er 

meget stille. Andre vil have en, der er 

mere aktiv. Så man kan sagtens være 

en dårlig kæreste i det ene forhold, for 

så at være en god kæreste i det næste, 

siger Martin Østergaard. 

De dårlige kærester falder dog især 

igennem, når det kommer til 

kærlighed. 

- En dårlig kæreste er jo en, der ikke er 

specielt opmærksom på, at kærlighed 

handler om at gøre kæresten glad. Det 

handler ikke om at gøre sig selv glad. 

Det er fint nok, at pudse sit eget ego af 

engang i mellem, men det er en rigtig 

god egenskab i et parforhold, at man 

er opmærksom på partnerens behov, 

siger parterapeuten. 

Samtidig begår de dårlige kærester 

ofte den værste fejl, de kan begå, når 

de vil feje tingene ind under det 

efterhånden bugnende gulvtæppe. De 

lyver. 

- Når ens partner kan mærke, at man 

mentalt er et andet sted, har været en 

utro, er for optaget af at spille golf eller 

hellere vil rode med bilen, så er det 

værste, man kan gøre, at lyve om det. 

Løgn og bedrag er det værste, man kan 

gøre som kæreste. 

Gør noget selv 

En anden klassiker indenfor 

kategorien dårlige kærester er mangel 

på opmærksomhed.  

Armene er lagt over kors, tungen slår 

klik, og benene er skiftevis foldet over 

det ene ben og så det andet. Øjnene 

skuler utålmodigt efter kæresten, efter 

opmærksomhed. Men der sker ikke 

noget. Alle dine vink med vognstænger 

er forgæves. Og dit underskud i 

forholdet vokser og vokser. 

- Hvis man 

føler, man er i 

underskud 

eller er 

understimule

ret i 

forholdet, så 

skal man ikke 

vente på, at 

den anden gør noget ved det. Man kan 

lige så godt gøre noget ved det selv. 

Tag initiativet, siger Martin 

Østergaard og fortsætter: 

- Der var engang en guru-terapeut, der 

hed Walter Kempler. Han sagde, at 

man selv skal indføre det, der mangler. 

Med det mente han, at hvis man var 

utilfreds med noget, så skulle man 

gøre noget ved det i stedet for at sidde 

og vente på, at det skete af sig selv. 

Mangler du opmærksomhed, så sæt 

dig hen i sofaen til din partner og 

spørg ind til ham eller hende. Så bliver 

partneren måske opmærksom på 

problemet af den vej. 
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10 tegn på, at du er 

en dårlig kæreste 

- Den værste måde, man kan 

være en dårlig kæreste på, er ved 

ikke at være opmærksom på, at 

man i hvert fald har ti fejl, 

advarer parterapeut Martin 

Østergaard. 

Her er 10 tegn på, at du ikke er en 

tilstrækkelig partner: 

Du viser ikke interesse 

for din kæreste: Din 

kæreste kommer nemt til at 

føle sig overset og kommer til at tvivle 

på din kærlighed. Det vil ofte resultere 

i, at din kæreste, for at passe på sig 

selv, heller ikke viser sin kærlighed 

overfor dig, og man vil opleve en 

voldsom følelse af ensomheden, 

selvom I er sammen. 

Du har mest fokus på at 

få opfyldt dine egne 

behov: Hvis din kæreste 

ikke føler, at du har fokus på også at 

opfylde hans / hendes behov, så vil der 

ofte ske det, at kritikken kommer i 

fokus og alt, hvad du gør forkert, vil 

blive nævnt, selvom der burde at blive 

sagt, at han / hun savner dig. 

Du overholder ikke jeres 

aftaler: Hvis du ikke 

overholder jeres aftaler viser 

du, at du ikke har respekt for din 

partner. 

 

Du bidrager ikke til et 

godt sexliv: Hvis det 

konstant er noget, der ”skal 

overstås” eller noget, der bliver 

prioriteret, når trætheden for længst 

har meldt sig, så forsvinder nærheden 

mellem jer, og det kan meget nemt 

skabe konflikter på andre fronter end 

sexlivet. 

Du har glemt at bidrage 

til fællesskabet og tage 

medansvar: Hvis du ikke 

tager et medansvar for, at jeres hjem, 

børn, familie, venner osv. fungerer, så 

udviser du, at du tager din kæreste 

som en selvfølge. Det betyder ikke, at 

opgaverne skal fordeles ligeligt mellem 

jer, men et medansvar betyder, at I har 

talt om og prioriteret opgaverne – og 

derfra handler det om at spørge ind og 

bidrage efter behov. 

Du bruger flere penge, 

end det I begge to har 

det godt med (hvis I har 

fælles økonomi): Det er respektløst 

at bruge flere penge, end det I er enige 

om, at der skal / kan bruges. 

Skænderier om penge er drænende for 

parforholdet, og da det er dig, der 

bruger pengene, er det dig, der lægger 

op til skænderierne. 

Dine egne interesser 

bliver konstant sat foran 

jeres fælles tid: Hvis dine 

fritidsinteresser, job, studier m.v. 

tager al din tid, så viser du indirekte, 
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at du tager din kæreste som en 

selvfølge. 

Du glemmer at fortælle 

din kæreste, hvor meget 

du holder af hende/ham: 

Alle har brug for at høre, at de er 

elsket og holdt af. Det skaber 

rummelighed, glæde og sammenhold, 

så når du glemmer det, eller blot 

tænker, at det ved din kæreste godt, så 

”vander” du ikke længere dit 

parforhold, så det kan bevares godt. 

Du har svært ved at 

styre dit temperament, 

og du er måske sur i 

flere dage efter en 

uoverensstemmelse: Hvis din 

kæreste konstant skal være 

opmærksom på, at du ikke må blive alt 

for sur, så har I ikke et ligeværdigt 

parforhold. Hvis du er sur i flere dage 

efter et skænderi, så graver du en 

større og større grav imellem jer for 

hver gang.  

Det er en gætteleg, hvad 

du er sur over, når du er 

sur – for du fortæller det 

ikke selv: Din kæreste kan IKKE 

gætte, hvad du er sur, irriteret eller 

skuffet over. Det er nødvendigt at åbne 

munden og fortælle om dine tanker og 

følelser. 
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Gode råd: Sådan 

undgår du at være en 

dårlig kæreste 

● Kys og kram din kæreste hver dag. 

Stop op midt i gøremål og kig din 

kæreste dybt i øjnene og vær 

nærværende. 

● Spørg ind til, hvordan din kæreste 

har det, og hvad du kan gøre for at 

bidrage til det gode parforhold. 

● Overrask! 

● Husk, at dit parforhold bliver ikke 

bedre, end det du gør det til. 

Kærligheden skal plejes og passes. 

● Bring emner op til dialog, om 

eksempelvis drømme, fremtid, 

følelser, behov og parforhold. Positiv 

dialog skaber fællesskab. 

● Husk, at sexlivet nogle gange skal 

prioriteres højere end praktiske 

gøremål, børn og fritidsinteresser. 

● Start og slut dagen med at holde om 

hinanden, front mod front. Kig 

hinanden i øjnene og kys godmorgen / 

godnat. 

● Prioriter nogle fælles interesser. 

● Husk, at når I er uenige om noget, så 

handler det ikke om at vinde. I et godt 

parforhold er I på samme hold, og 

derfor skal I vinde kampen sammen. 

 

 

 

Helt konkret kan du gøre 

følgende: 

● Beslut dig for at bruge 2 x 3 - 5 

minutter om dagen, hvor alt andet end 

din kæreste bliver lukket ude. Det kan 

være midt i madlavningen om 

morgenen, mens din kæreste står midt 

i noget – overrask, hold om, kys. 

Nærvær skaber glæde og sammenhold. 

● Overrask (mindst) en gang om ugen. 

Det kan være med en sød sms, en 

buket blomster, en lækker middag, et 

rengjort hjem, eller noget helt andet. 

Kun din fantasi sætter grænser. 

 

● Øv dig i at tale ud fra dine egne 

tanker og følelser i stedet for at 

fortælle din kæreste, hvad hun / han 

gør forkert, ikke gør nok osv. 

● Prioriter parforholdet og hinanden 

før noget andet engang imellem. 

● Indfør statusmøder i parforholdet. 

En gang om måneden sætter I en time 
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af til at tale ud fra en nøje fastlagt 

dagsorden. En gang eller to om året 

sætter I mere tid af og går i dybden 

med fremtidsdrømme og nye mål. 

Statusmøderne kombineres gerne med 

noget, I begge synes er hyggeligt – et 

godt glas vin, en god middag, en lang 

gåtur, en efterfølgende biograftur, et 

weekendophold eller lignende.  

● Beslut dig for, at det gode sexliv, I 

havde engang, men som I har 

nedprioriteret, skal vækkes til live 

igen. Prioriter det på andre 

tidspunkter, end når I falder dødtrætte 

om i sengen om aftenen. Tal om, 

hvordan I finder det frem igen og 

prioriter at røre ved og mærke 

hinanden. 

Materialet er lavet i samarbejde med 

parforholdscoach Mette Haulund fra 

parforholdsraad.dk, Danmarks 

største online samling af viden, 

opgaver og ressoucer til dit 

parforhold. 

Se mere på www.parforholdsraad.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


