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Det er de færreste mænd, 
der bevidst går efter at føre kvinder 

bag lyset – i hvert fald på 
de seriøse datingsider. 

Men mange bliver overraskede 
over alle de muligheder, 

som nettet åbner for

lerne – og følger dem. Hvis du vil have det meste 
ud af netdating, er det derfor en god idé at lære, 
hvordan du undgår de værste faldgruber.

De kolde fødder
Sexolog Vivi Hollænder har mødt en del kvin-
der, der føler sig snydt af mænd, de har mødt på 
datingsiderne.

– De har typisk brændt sig på mænd, som de 
troede, de havde en fremtid med, men som viste 
sig ikke at være parate til et fast forhold, da det 
kom til stykket. De første møder er forløbet � nt, 
kemien er i orden, og man har måske haft fanta-
stisk sex sammen, siger hun. 

Kvinden tror måske, at de er på vej ind i en fast 
relation. Det var jo det, de begge søgte. Men så 
viser det sig, at han får kolde fødder og siger far-
vel og tak. 

– Hun står tilbage og føler, at hun har spildt sin 
tid på en mand, der kun benyttede sig af chancen 
for at få sex. Hun føler sig kort sagt udnyttet, si-
ger Vivi Hollænder.

Spørgsmålet er, om du kan regne med, at 
mænd er ærlige i deres pro� ler og i den indleden-

de kontakt. Kan du stole på, at han vil arbejde 
for et seriøst forhold, hvis han skriver, at han 
søger en kæreste og bekræfter det, når I mø-
des? Eller er han automatisk en charlatan og 
bedrager, når han ikke lever op til sine egne 

ord?
– Ja, det kan han være, men han kan 

også være så meget andet. En nærlig-
gende, men ubehagelig årsag, kan være, 

at du ikke selv lever op til forventnin-
gerne ved nærmere bekendtskab 

– og at han derfor ikke ønsker at 
investere mere i jeres forhold. Men 
han kan også være uafklaret, usik-
ker fra starten og derfor være blevet 
overrasket over sin egen adfærd og 
følelser undervejs. 

 De fraskilte mænd
Vivi Hollænder har haft en del 
mænd i sin konsultation, som 
skulle ud på datingmarkedet 
– måske for første gang – efter 
mange års ægteskab og med 
forholdsvis få seksuelle for-


