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December er julefrokosttid, hvilket også vil sige, at det (igen) er 
højsæson for utroskab. For hvor meget vi end forsøger at lukke 
øjnene for risikoen for julefrokosternes utroskab, så er det ikke desto 
mindre lige netop det tidspunkt på året med absolut mest utroskab. 
Ikke nødvendigvis fordi utroskaben ikke var sket alligevel, men fordi 
måneders flirten og snakken privat med den søde kollega udvikler 
sig, når alkoholen går ind og lysten til nærvær, samhørighed og sex 
ulmer i kroppen.

Der er ikke noget bedre tidspunkt at trække sig, end inden 
utroskaben finder sted, men sker det, så er der flere veje at gå – og 
dem får du adgang til i denne guide og får viden om, hvordan du 
tackler situationen, hvad end du er den, der har været utro, eller din 
partner har været dig utro.

Af Mette Haulund, skilsmisseråd.dk
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Derfor er vi
Inden du går til julefrokost så tænk 
over følgende, hvis du er i tvivl om, 
hvorvidt du kan modstå fristelsen:

 ● Hvorfor fungerer jeres parforhold ikke?

 ● Hvad har du selv gjort, for at få det par-
forhold du drømmer om?

 ● Er du villig til at sætte dit parforhold på 
højkant, hvis din partner opdager, at du er 
utro?

 ● Hvad er din partners og dit parforholds 
positive sider?

 ●  Vil det gavne dit parforhold, at du er 
utro?

 ●  Bliver det noget bedre tidspunkt at 
sige fra, end inden du bliver involveret i en 
anden?

 ●  Hvad vil det give dig at være utro?

Der er stor forskel på, hvornår mænd og 
kvinder er åbne for utroskab. Mænd er 
oftest utro fordi de mangler ros og sex fra 
kvinde derhjemme. Det sker selv om han 
godt kan forklare sig selv, at små børn og 
en stresset hverdag ikke levner meget 
plads til ham og til deres parforhold.

Alligevel kan han ikke forstå, at hans kone 
ikke længere er den glade og smilende 
kvinde, der også har lyst til sex. Hans behov 
for sex er der og vokser sig større og større 
i hans bukser og i hans hjerte. Til sidst bliver 
han åben for andre kvinder han møder, 
eksempelvis på sit arbejde. En kvinde der 
beundrer ham, spørger ham til råds, roser 
ham og flirter.

Kvinder er derimod modtagelige for andre 
mænds opmærksomhed og åbne for sex 
med andre, når de har gået meget meget 
længe og ikke følt sig hørt og lyttet til og 
dermed ikke længere føler sig elsket.

En dag begynder en ny kollega på arbejdet, 
og han syntes hun er smuk og klog og siger 
det. Mandag morgen spørger han til hendes 
weekend og lytter. Han spørger hende til 
råds, han inviterer på kaffe, og hun tæn-
ker, at det kan der vist ikke ske noget ved. 
Hun mærker en ny glæde i maven, som 
langsomt rykker op i hjertet og spreder sig 
til underlivet. Hun mærker lysten hænge 
sammen med trygheden ved at blive lyttet 
til - og utroskab er måske på vej.

»Den allerbedste grobund for utroskab 
er dødvande i parforholdet - tabet af det 
maskuline og feminine forhold. Begge 
parter er forvirrede. Hun, er forvirret over, 
at den mand hun giftede sig med, er blevet 
væk og er også lidt i vildrede omkring hen-
des egen forandrede rolle. Hun opdager, 
hvordan hun er endt med mere og mere 
af det hjemlige arbejde og oplever, at hun 
har taget(fået) ansvaret for at uddelegerer 
arbejdet omkring børn, det sociale og kær-

ligheden. Hun føler sig nogle gange som 
manden, og her opstår et hul for, hvordan 
kan man være lykkelig som kvinde, hvis 
man føler sig som en mand? Kvinden vil 
have manden til at få hende til at føle, at 
hun er the one and only? Og omvendt: 
Hvilken mand vil ikke gerne have en kvinde 
som smiler og udtrykker sin tilfredshed 
med ham, får ham til at føle at han er Man-
den – den hun ikke kan leve uden?«

Utroskab rammer sjældent de sunde 
og stærke parforhold hvor humoren, 
det givende og følelsen af kærlighed er 
stærkt tilstede. Problemet er bare, at 
ingen forhold føles således hele tiden, og 
når de dårlige perioder er til stede midt i 
julefrokostperioden, hvor tankerne om den 
søde, nærværende og glade kollega fylder 
mere og mere, så er kimen lagt til utroskab 
og dermed ofte efterfølgende skrupler, 
bekymringer for at blive opdaget, måske 
endda stærke følelser og en sommerfugl i 

maven, en forelskelse – som et længereva-
rende ægteskab eller parforhold har svært 
ved at hamle op med.

Det bedste, man kan gøre for at undgå 
utroskab, er at have konstant fokus på, at 
parforholdet skal plejes og passes for at 
forblive godt. Hvis man er opmærksom på 
sine behov, har en åben og tæt dialog med 
sin partner og formår at finde en fælles vej 
til at begge parters behov bliver opfyldt, så 
er risikoen for utroskab mindst mulig.

Det er nødvendigt at tænke på parfor-
holdet som noget, der ikke må blive en 
selvfølgelighed. Så snart det bliver det, 
holder man op med at lytte, bruger måske 
ikke nok tid sammen, sexlivet går i stå eller 
tager 2 minutter et par gange om måne-
den, og så er risikoen for, at øjnenes åbnes 
for utroskab markant større.

utro
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Gør noget godt for din partner hver dag

Lyt til din partner - spørg ind til følelser, tanker og behov

Tag del i fællesskabet i hjemmet, så den ene part ikke føler at ansva-
ret hviler på ham / hende.

Tag ikke din partner som en selvfølgelig

Gør noget ud af dig selv

Mærk dine behov og tal med din partner om dem

Find løsninger sammen, så begges behov bliver tilgodeset

Husk, at du ikke kun gør tingene for din partners skyld, men også 
for din egen

Vi har alle sammen behov for opmærksomhed, kærlighed, nærhed, 
kærtegn i en eller anden udstrækning - det er det forbinder parterne 
i et parforhold til hinanden. Mange tænker at man kan give opmærk-
somhed, eller at sex kan blive i morgen, når der bliver lidt mere tid, 
men det bliver ikke nemmere i morgen og lige pludselig er det svært at 
få taget hul på tingene igen.

GUIDE
Sådan undgår man utroskab
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Er du bange for, at din partner er dig utro, så er der 7 generelle tegn på, at 
du har ret. Derudover er det vigtigt at sige, at der ofte er noget om det, 
når din 6. sans fortæller dig det, med mindre du generelt har jalousien 
inde på livet og ofte oplever, at din hjerne løber af med dig og du opdigter 
historier om forskellige ting.

7 tegn på utroskab er:

1. Den generelle adfærd ændrer sig.

2. Mobiltelefonen efterlades ikke uden opsyn, tages med overalt og 
måske kommer der også kode på.

3. Din partner har mere fokus på sit udseende end normalt, køber nyt 
tøj og gør generelt mere ud af sig selv.

4. Din partner har flere arrangementer ude af huset og mere overar-
bejde end normalt.

5. Din partner er fraværende, og har svært ved at være tæt på dig.

6. Din partner føler sig overvåget og går til angreb på dig i stedet for at 
ændre egen adfærd.

7. Din partner bliver vred, når du spørger ind til om der er noget galt.

tegn på utroskab7
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Sådan kommer du videre 
efter din egen utroskab

Er du, eller har du været, din partner utro så overvej:

 ●Hvorfor er du din partner utro?

 ●Hvilke problemer ligger til grund for din utroskab?

 ●Er du klar til at miste din partner?

 ●Hvor meget ødelægger utroskaben?

 ●Har du konfronteret din partner med jeres problemer 
og gjort dit til at løse dem?

 ●Hvordan vil din utro partner være, når dagligdagen 
indtræffer og I ikke længere kan have 100 % fokus på 
hinanden?
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Sandsynligheden for at et parfor-
hold, der starter på baggrund af 
utroskab, overlever er ganske gan-
ske lille.

Når man mødes med sin elsker / 
elskerinde gør begge parter sig 
umage for at vise den bedste side 
af sig selv, samtidig med, at der ikke 
er hverken børn, praktiske gøremål, 
træthed eller andre ting fra det 
virkelige liv, der skal tages hånd om. 
Alle positive odds er tilstede for at 
få opmærksomhed, tale godt sam-
men, have tid til sex og skabe energi, 
glæde og begejstring mellem hinan-
den.

Rammerne er sat for det »perfekte« 
parforhold og det er det, der er så 
farligt, for hvordan skal partneren 

derhjemme kunne matche det set 
up.

I takt med at utroskaben står på 
flyttes fokus mere og mere over på 
parforholdets svage sider, usikker-
heden omkring fremtiden øges. Man 
begynder at vurdere partneren og 
elskeren / elskerinden op mod hin-
anden og så er man virkelig kommet 
på afveje.

Dine eventuelle følelser for din part-
ner vil ændre sig. Tiden der bliver 
brugt på parforholdet mindskes, 
hvis eller når du er utro. Du risikerer 
at din partner opdager ændringerne 
i din adfærd. Du gambler med dit 
parforhold. Derudover er det re-
spektløst overfor din partner og det 
vil skade jeres parforhold, hvad end 

din partner opdager det eller ej, 
fordi tilliden, respekten og fortro-
ligheden forsvinder og ikke mindst 
fordi parforholdet er bygget op 
omkring løgne og fortielser.

Bedøm aldrig ægteskabet op mod 
en elsker / elskerinde! Skal man 
gennem en skilsmisse og videre i 
livet, er det bedste udgangspunkt 
at have bedømt ægteskabet op 
mod et liv videre alene. Det er 
vigtigt at huske, at en eventuel 
skilsmisse ikke skyldes et utro-
skab, men skyldes, at der er noget 
i ægteskabet der ikke fungerer. At 
man har nogle behov, som man 
ikke kan få indfriet i ægteskabet 
og derfor er nødt til at komme 
videre alene, for måske at møde 
en ny partner, der kan indfri de 
grundlæggende behov.

Utroskaben har været en hemme-
lighed for partneren mens det har 
stået på, og med mindre utroska-
ben er blevet opdaget, så er det en 
god idé at overveje, hvad man får 
ud af at fortælle om  utroskaben. 
Den dårlige samvittighed har man 
gjort op med, at man kan leve 
med, for ellers var utroskaben jo 
ikke startet, så hvad er argumen-
tet for at fortælle det, når sandsyn-
ligheden for at utroskaben ender 
med et længerevarende parfor-
hold, samtidig med, at det vil gøre 
ens partner unødigt ked af det.
Risikoen ved at fortælle det er, 
at den i ægteskabet, der bliver 
forladt anser utroskaben som 

årsag og dermed kan fralægge 
sig ansvaret. Skylden placeres hos 
den, der har været utro og ved-
kommende får ikke nemt ved at få 
ønsker omkring fremtiden opfyldt.

Hvis man fortryder utroskaben og 
partneren ikke har opdaget utro-
skaben, så er der kun en ting at 
gøre, leve med den dårlige samvit-
tighed og fokusere 100 % på at 
finde det gode frem i parforholdet 
igen. Det er en god idé at finde 
frem til, hvorfor man var utro, så 
man ved hvilke behov det er man 
skal arbejde på at få dækket i sit 
parforhold - og hvad man eventu-
elt skal tale med sin partner om, 
for at stå sammen om at finde 
tilbage til det gode man havde 
sammen engang.

En helhjertet indsats for at redde 
et parforhold kan kun ske, hvis 
man har hundrede procent fokus 
på parforholdet og hinanden. Det 
tager lang tid at genskabe tilliden 
og trygheden til hinanden og pro-
blemer i parforholdet, der er kom-
met over en længere årrække, de 
ændres ikke på kort tid, men ved 
at bevare fokus på, at et godt og 
livslangt parforhold skal passes og 
plejes, som var det en hvilken som 
helst anden vigtig arbejdsopgave. 
At tage parforholdet og hinanden 
for givet, er roden til problemer i 
fremtiden.
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Når din partner har 
været dig utro
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Der er næsten ikke noget større 
svigt end at opdage eller få at 
vide, at ens partner har været 
sammen med en anden. Nogle 
lærer at leve med det og tilgi-
ver, andre kan slet ikke se vejen 
videre sammen med partneren, 
mens nogle bliver uden nogen-
sinde at tilgive.

Har din partner været dig utro, vil 
du nok have tusinde spørgsmål. 
Hvad skete der, hvor længe har det 
stået på, hvem er vedkommende, 
hvad har de lavet sammen osv. osv. 
Spørgsmålet er, om det gavner dig at 
få svarene. Det kan gavne dig, hvis 
du oplever, at du ser en masse ting 
for dig, så selvom det gør ondt, er 
det nogle gange bedre at få snakket 
tingene godt igennem. Udfordringen 
er, at du nok vil opleve, at du i star-
ten bliver endnu mere ked af det. 
Fordelen er dog, at I når I har snakket 
tingene igennem kan aftale, at nu 
snakker I ikke mere om det.

Vælger du at blive er det vigtigt at 
holde fast i, at I ikke skal blive ved 
med at tale om det, der er sket. Når I 
først har talt det igennem, så gavner 
det intet, at du hører tingene igen 
og igen. Det betyder dog ikke, at du 
ikke må blive ved med at spørge ind 
til, hvorfor det skete, ligesom det er 
helt normalt at have en frygt i lang 
lang tid fremover.

Det er normalt at tænke:

 ● Kan det ske igen?

 ● Hvorfor kom det helt derud?

 ● Hvad kan jeg selv gøre for, at det 
ikke sker igen?

 ● Hvad tænkte min partner dog på?

 ● Hvad var det der var så interes-
sant ved den anden?

Du vil opleve, at din partner til sidst 
næsten ikke orker at blive ved med 
at tale om det, og måske endda bli-
ver irriteret på dig, når du bringer det 
op igen og igen. På den måde kan du 
få opbygget en tro på, at det nu er 
dig, der ikke kan få jeres parforhold 
til at fungere, og få tanker som:

 ●Kan jeg dog bare tie stille og lade 
være med at stille flere spørgsmål.

 ●Hvis jeg bare ikke altid var så 
bange, så gik det hele meget bedre.

 ●Nu må jeg holde op, jeg kører jo 
helt af sporet, når jeg bliver ved med 
at spørge.

Du har brug for lang tid for at kom-
me dig over det svigt, din partner 
har udsat dig for. Du har brug for 
støtte, opbakning og forståelse. Den 
vedblivende dialog vil samtidig være 
med til at I har en fælles forståelse 
for, hvad der skal til for, at I kommer 
godt videre.

Der er dog flere vigtige parametre 
der er nødvendige for, at I kommer 
videre sammen:

 ● Du må ikke føle dig forkert.

 ● Din partner skal være åben over-
for dialogen.

 ● I skal være gode til at tale sam-
men om jeres følelser og jeres frem-
tidige liv sammen – så I ikke angriber 
og anklager hinanden konstant.

 ● I skal have fokus på de små po-
sitive forandringer, der sker i jeres 
parforhold og dyrke dem til at få det 
endnu bedre sammen.

 ● Du skal se fremad og tænke, 
at utroskaben opstod fordi I ikke 
opfyldte hinandens behov. I har 
nu muligheden for at skabe et nyt 
fundament for jeres parforhold, og 
få det som I gerne vil have det.

 ● Du skal ende med at tilgive. Det 
betyder ikke at du skal kunne forstå 
og acceptere, men du skal ende med 
at tilgive og tro på, at det ikke sker 
igen.
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GUIDE
Sådan kan 
du tilgive 
utroskab

At tilgive betyder ikke, at du bliver 
et menneske, som tillader andre at 
træde på dig. At tilgive betyder deri-
mod, at du elsker dig selv nok til at 
komme videre, så du slipper for den 
drænende energi og negativ magt, 
som fortiden kan have.

Når vi bliver svigtet, snydt og såret ved 
eksempelvis utroskab, er det vores 
allervigtigste grænse der overskrides, 
og tilgivelse er det sidste, vi tænker på. 

Men de smertefulde følelser af vrede, 
had, sorg og hævn ender med at tage 
livet af os – og af vores parforhold. Så 
tilgivelse er nødvendig for at komme vi-
dere, uanset om man skal videre alene 
eller sammen.

Så her er nogle enkle skridt, du kan tage 
for at begynde på tilgivelsen:

Skriv et brev hvor du helt ærligt fortæller din partner, hvor såret, vred 
og ked af det du er.

Sørg for at få skrevet i vendinger, der beskriver din sorg f.eks. ”Jeg er 
meget ked af det og mærker en knude i maven. Jeg har lyst til at være 
sammen med dig og vil gøre mit til, at vi får det godt sammen igen”, i 
stedet for at sige (som man nemt kan være tilbøjelig til): ”Jeg er bare så 
vred og gal over, hvordan i alverden du kunne finde på det. Vil du af med 
smerten og skadefølelsen, er du nødt til, at komme helt ind og være smer-
tefuldt og tale ud fra dine egne følelser, selvom det er nemmere at blive 
gal og angribe din partner.

Sæt dig overfor din partner og læs det op. Din partner skal bare lytte, 
ikke kommenterer, ikke forsvare sig, ikke anklage dig. Kun lytte og orker 
du det, så lad din partner holde dine hænder, mens du fortæller. Det er 
sikkert svært, men vil oftest føles godt og få dig hurtigere og dybere ind i 
smerten. Og det er nødvendigt for, at komme ud på den anden side og ind 
i lyset og kærligheden igen.

Har du brug for at få vreden ud af kroppen rent fysisk, så køb et par 
boksehandsker og arrangere en boksematch med din partner. Sæt ma-
drasser op ad væggen og gå i gang. Spark, slå, skrig, få det du. Igen. Lad 
partneren holde om dig, når vreden slår over i ked af det.

    ...fortsættes
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Selv om det er rigtig svært, så øv dig i at holde fokus på de gode ting, 
der er ved din partner. Jeres fælles humor, at partneren er en god far/mor, 
alle de gode ting I har haft gennem årene, din partners hjælpsomhed osv. 
Skriv en liste. Bare begynd med en ting så vil de andre komme af sig selv. 
Fordi din partner har været utro betyder det ikke, at alle de andre gode 
egenskaber vedkommende har, er væk. Det er et valg du hver dag tage, 
hvorvidt du vil have øje og hjerte for de gode ting eller du vil have fokus 
på vreden og uretfærdigheden.

I de parforhold hvor utroskab bliver et mangeårigt emne blandt parterne, 
vil kærligheden langsomt forsvinde for ingen orker at være skuffet, vred 
og såret i længere tid.

Så, du har tre måneder til at få talt ud, raset ud, tilgivet og gøre dig klar til, 
at komme videre indeni dig selv og i dit parforhold.

Du ved, at du har tilgivet, når du:

 ●Mærker en lille følelse af glæde sammen med din partner.

 ●Kommer til at grine midt i al alvoren.

 ●Kan begynde at tænke på episoden med væbnet neutralitet.

 ●Mærker glæden og tilfredsheden over, at I stadig er en familie.

 ●Stille tænker, at hvis I bare havde fortsat i samme skure, kunne det må-
ske have været dig, der var utro.

 ●Nyder dit nye parforhold, hvor I begge giver flere smil, mere sex og 
opmærksomhed.

 ●Ved, at I begge igen har taget stilling til jeres ægteskabsløfter om at 
leve sammen…

Det kan være meget svært at tilgive utroskab. For nogle er det umuligt. 
Andre beslutter sig til at prøve, selvom det er en lang sej kamp med mistil-
lid og følelser af svigt.

Hvis du kan mærke, at du ikke er i stand til at tilgive, så tag ansvar. Forklar 
din partner, hvordan du har det. At forsøge at redde parforholdet, hvis til-
liden ikke er til stede giver ikke mening, kun bekymringer.
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