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♦ 
 

Psykologerne 
METTE KOLD JENSEN OG IDA FINCK-HEIDEMANN 

 
 

BØRN INGEN HINDRING? 
 

EN UNDERSØGELSE AF, HVORDAN DET PÅVIRKER 
PARFORHOLDET AT FÅ BØRN. 

 
♦ 
 
 
 

At kende vejen 
Er at gå den. 

Den ligger lige foran næsen, 
Men du må ikke være kræsen, 
Og heller ikke for forhippet, 

Så bliver du bare helt befippet. 
 
 

Jeg er mig 
Og du er dig. 

Jeg gør min ting, 
Og du gør din. 
Pingpingeling. 
Og den er fin. 

For finder du din Vej 
Så finder Vejen dig. 

 
- BENJAMIN HOFF I PETER PLYS OG HANS TAO 
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FAMILEN KOMMER I KRISE 
 
Skilsmissestatistikkerne viser, at den største andel af skilsmisserne forekommer i familier med små 
Børn. Samtidig kan man udlede af undersøgelser fra Socialforskningsinstituttet og af erfaringerne 
fra ægteskabs- og skilsmisserådgivninger landet over, at der i de fleste forhold opstår en krise, når  
Et par får børn. Den kan have forskellig karakter og dybde fra par til par, men en krise er reglen 
snarere end undtagelsen. 
Den balance, parret har fundet, inden de får det første barn, bliver automatisk ændret, når en tredje  
Part kommer ind i billedet. Det familiære system skal antage en ny struktur og balance, både hvad 
angår de praktiske gøremål i hjemmet og den psykiske rollefordeling, og hvad angår lønarbejdet og 
det økonomiske ansvar for husstanden. Det interessante er, hvordan parret finder den nye balance-  
Og hvorfor så mange ikke finder den. 
Når balancen på kort tid skal ændre sig, kommer familien i krise. Det skaber en fase i parrets liv, 
som kræver prioritering. Ordet krise skal altså ikke forstås som noget entydigt negativt, men som en 
periode, der også kan være basis for personlig vækst. 
 
 
Kvindens oplevelse 
For kvinden begynder udviklingen allerede under graviditeten. Det faktum, at kroppen undergår en 
næsten uforståeligt stor ændring, både hormonalt og i fysisk udtryk, igangsætter det, som mange 
psykologer kalder en potentiel udviklingskrise. Graviditeten skaber dybe psykologiske og kropslige 
forandringer. Kvinden skal uafvendeligt tilpasse sig nye opgaver, og det genopliver uløste 
konflikter fra tidligere udviklingsfaser og gør det påtrængende nødvendigt at finde nye løsninger på 
de problemer, der ikke er blevet løst tilfredsstillende i fortiden. 
 
 En kvinde, hvis mor har haft en fødselsdepression, da kvinden selv blev født, 
 Spekulerer under sin graviditet over, om det vil få nogen indflydelse på hendes 
 egen måde at være mor på. Hun frygter for sin egen evne til at være en givende 
 forælder, fordi hendes mor ikke evnede det. 
 Efter at have født oplever hun at blive modløs og kan ikke se nogen mening i at  
 gå hjemme hos barnet. Det bliver tydeligt, da barnet er ca. 3 måneder. 
 Hun siger: ”Jeg har været meget urolig, stresset og ked af det. Træt og alt muligt.... 
 Jeg kunne ikke få min dagligdag til at fungere. Selv om han sov så meget, så fik jeg  
 ikke lavet noget….Der skete ikke en skid ,vel?....Jeg følte bare lige pludselig, at alt  
 var så håbløst, og at ingenting fungerede.” 
 Hun valgte at starte på arbejde igen, da barnet var 5 måneder, hvilket var en lettelse  
 for hende og gav hende noget af den hidtidige mening tilbage, bibragte hende den  
 struktur i hverdagen ,hun havde savnet. 
 
Psykologisk set magter kvinden her, som oplever det som et problem ”kun” at være mor, ikke at 
modnes i takt med barnet, at blive reorganiseret på et nyt niveau. Hun vælger status quo. Hun elsker 
sit barn, ingen tvivl om det, men hun prioriterer det højere at have en fast og tryg struktur i 
hverdagen, frem for at bearbejde de spørgsmål og problemer, som dukker op i forbindelse med at 
være tæt med barnet, på en dybdegående måde. Hun vælger aldrig at gå helt ind i moderrollen, uden 
at man kan tale om egentlige forstyrrelser i forhold til barnet. Kvinden oplever desuden, hvilket er 
meget almindeligt, så store udviklingspotentialer i sit job, at hun forståeligt nok ikke ønsker at 
vælge det fra. Ingen tvivl om kvindens valg er ”godt nok”. Det skal stå alle kvinder frit for at vælge, 
om de ønsker at gå ind i en modningsproces ved forældreskabet. Men det bliver ofte forsømt at 
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nævne, at det er muligt at gå ind i en udviklingspoces med moderskabet – en proces som resulterer i 
personlig vækst. Man behøver ikke ” at gå i stå” eller  ”blive banket tilbage til kødgryderne” af den 
grund. 
Om den modløshed, hun giver udtryk for, vil udvikle sig til en decideret depression, afhænger af 
mange ting, bl.a.: Er manden aktiv som partner og far? Bearbejder hun sin modløshed? Hvordan er 
kvindens kontakt til mødregruppe,sundhedsplejeske, familie, venner og netværk i øvrigt? Hvor 
krævende opleves barnet? 
Denne krise er helt normal, og når den går godt, modner den kvinden. Den fungerer som en prøve 
på hendes psykologiske sundhed og kan føre til større modenhed såvel som til neurotiske løsninger. 
Den kan med andre ord iagttages som en slags lup for kvindens grundlæggende personlighed. 
Psykiske problemer forstørres ofte under graviditeten, ligesom parforholdets problemer bliver 
tydeligere. Omvendt bliver lykke og glædesfølelserne som regel også dybere. Det interessante er, 
hvordan kvinden håndterer krisen; om hun kommer modnet, svækket eller status quo ud af den, og i 
et handleperspektiv hvilke indre og ydre faktorer, der kan medvirke til, at hun kommer styrket ud af 
krisen. 
Graviditetsprocessen er uundgåelig, uden mulighed for tilbagevenden. Derfor begynder kvindens 
psykologiske reorganisering allerede under graviditeten. Men krisen er ikke fuldendt ved fødsel og 
barnets ankomst. Tværtimod synes de dybeste forandringer at finde sted efter fødslen. Modningen 
vil typisk vise sig at være en langsom og vedvarende proces, der følger barnets udvikling. Netop det 
at modningen følger barnets udviklingstrin, gør, at det er en proces som kræver tid og rum sammen 
med barnet. Det er en udvikling, der med andre ord ikke kan eller bør forceres eller ”effektiviseres” 
En ubearbejdet graviditetskrise, hvor kvinden ikke (gen) finder sin psykiske ligevægt, kan være 
medvirkende årsag til nogle af de forstyrrelser, der afspejler sig i parforholdet – og selvfølgelig også 
i forholdet til det nyfødte barn. 
 
Mandens oplevelse 
Men hvordan forholder det sig for manden? Principielt på samme måde som for kvinden, 
psykologisk set. Der er det samme udviklingspotentiale i forældreskabet for ham, hvis han ellers 
giver det tid og rum. For ham er der imidlertid ikke den samme nødvendighed og uafvendelighed 
forbundet med graviditeten og forældreskabet. Han bærer ikke barnet i sin krop, han ammer det 
ikke. Hans fysiske præmisser er anderledes, og hans psykiske bliver det også. Det er sandsynligt, at 
hans krise ikke bliver nær så intens som kvindens. Forskere, der har beskæftiget sig med mænds 
tilpasning under kvindens graviditet mener, at manden også er gravid i en ikke-ritualiseret form (i 
nogle primitive kulturer findes der direkte et ritual for mænd)   
Man har i forskellige undersøgelser konstateret, at 10-20 % af de vordende fædre har mærkbare 
psykiske gener og psykosomatiske problemer, hvilket fortolkes som udtryk for en indre konflikt, 
der handler om både misundelse og identifikation med kvinden. Forklaringen på de psykiske gener 
kan også være den enklere, at mændene er angste for ansvaret og de forpligtelser, der følger med 
forældreskabet. 
Andre undersøgelser har observeret, at manden ofte arbejder mere under graviditeten, og har koblet 
det sammen med en tiltagende uro, som mænd kan opleve i den periode. Der forekommer ofte   
”rede-bygger-aktiviteter” hos de kommende fædre. Mændene køber hus, møbler, bil, får nyt job 
eller lignende. Også for manden vil der oftest dukke gamle uløste konflikter op, som kalder på en 
ny bearbejdning. Typisk får han erindringer i om sin far og hans måde at være far over for ham på. 
Han vil måske tage et opgør med sine forældre, i sit indre, og/eller i en direkte konfrontation.  
Når man taler om mandens potentielle udviklingskrise, så må man også spørge, hvordan man 
egentlig forestiller sig faderollen. En krise frem mod hvad? Der har været forsket meget i 
faderrollen de seneste 20-30 år, hvilket har bidraget til en ændring i opfattelsen af faderen fra at 
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være baggrundsfigur, skaffer og vikar for moderen til at være en vigtig person for barnet. Blandt 
psykologer kan man finde alle synspunkter repræsenteret, lige fra at faderens betydning for 
spædbarnet er minimal, til at han har stor betydning fra undfangelsestidspunktet. Det er selvfølgelig 
væsentligt at høre mændene selv – hvad de har lyst til gennem faderskabet og parforholdet, og hvad 
de mener er muligt. Omvendt kan man sige, at mange mænd måske ikke ved, hvad de går glip af, 
hvis de ikke helt fra begyndelsen engagerer sig i barnet. Jo mere manden engagerer sig i barnet ved 
fødslen og i tiden efter, desto stærkere bliver tilknytningen far og barn imellem nemlig. Den binding 
kan man ikke lære eller formidle, men det er noget man oplever, når man åbner sig følelsesmæssigt 
i kontakten med barnet. Hvis faderen altså vælger det. Det er jo ikke uafvendeligt for ham, som det 
kan føles for kvinden. Det er sandsynligt, at mandens binding til barnet i praksis indtræder senere 
end kvindens, fordi han har en helt anden afstand til barnet under graviditeten, end kvinden har. 
Selve denne  forsinkelseseffekt kan skabe megen frustration i parforholdet, både for kvinden, som 
presser på, for at manden skal tage barnet til sig, og for manden, som måske ikke føler helt på 
samme måde som kvinden, eller helt som kvinden forventer det. 
 
Konsekvenser for parforholdet. 
 
En nær tilknytning til begge forældre er både en beskyttelse og måske ligefrem en forudsætning for 
en harmonisk udvikling hos barnet. Billedligt kan man sige, at forældrenes indbyrdes forhold udgør 
den jordbund, barnet vokser op i. Men i begyndelsen er forholdet udsat for nogle store belastninger. 
 
LIGERETTEN SKRIDER; OG HVER LEVER MED SIN INDIVIDUELLE 
UDVIKLINGSKRISE. Selv om der til daglig er mange lighedspunkter i mandens og kvindens 
muligheder for psykisk udvikling, så er det måske første gang i parforholdet, at både de fysiske og 
psykiske præmisser er så forskellige for de to parter. Samfundsnormen, især hos kvindekønnet, er 
ligeret, ligeværd, ligeløn osv., såvel på arbejdsmarkedet som i hjemmet. Denne ligeret praktiseres 
væsentlig mere uproblematisk, før man bliver forældre end efter. Alle undersøgelser de sidste 20 år 
viser, at når man får børn, så sker der en polarisering mellem kønnene, såvel psykisk som 
vedrørende den praktiske arbejdsfordeling, hvor kvinden kommer til at tage hovedansvaret for barn 
og hjem, mens manden tager sig af det udadvendte arbejde med at forsørge familien. De to faktorer 
– den kulturelt betingede norm om ligeret, og den indre psykiske udviklingskrise – gør, at man kan 
betragte hele ” familiesystemet” som værende i krise i forbindelse med graviditet, fødsel, og 
spædbarnsforældreskab. 
 
KVINDENS FORANDRING ER STØRST. Det er normalt kvinden, som gennemgår den største 
omvæltning/forandring/udvikling, så man kan hævde, at det for manden kan føles, som om han har 
”købt katten i sækken”. Han blev måske kæreste med en uafhængig, selvforsørgende og dynamisk 
erhvervskvinde, men med moderskabet aspirerer hun i værste fald til at blive en klods om benet på 
ham, fordi hun bliver afhængig af, at han påtager sig et praktisk ansvar med barnet. Oplevede han 
ikke i sig selv en udviklingskrise ved det at skulle være far, så har han i hvert fald god grund til at 
opleve denne krise, når man ser på ham som medlem af et familiesystem. 
 
ROLLEFORSTOPPELSE. Tilsyneladende lider både mænd og kvinder ofte af ”rolleforstoppelse” i 
forbindelse med forældreskabet – de kan ikke få de mange roller som mor/far, partner, elsker, ven, 
karrieremager osv., til at gå op. Mændene vælger så typisk at fokusere på forsørgerrollen (hvad der i 
mange forhold også forekommer rimeligt nok, hvis ikke økonomien skal bryde sammen), mens 
kvinderne vælger at koncentrere sig om moderskabet, hvilket også er rimeligt nok, i hvert fald det 
første halve til hele år, hvor de fleste ammer barnet. Begge parter kan så vælge at acceptere den nye 
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fordeling som en udvidelse af rollerne og rollefordelingen fra før forældreskabet. Eller de kan 
kæmpe imod og slås for den helt lige ligeret – men det synes faktisk at være imod det biologiske 
udgangspunkt. 
 
ENIGHED? RUMMELIGHED? Ideelt set er de fleste par enige om, at det ville være optimalt med 
både et delt forældreskab og et delt ansvar for at forsørge familien, men at det i praksis er umådeligt 
svært at praktisere, og det lykkes kun for de få. Det afgørende for, om der opstår problemer i 
parforholdet, er ikke hvad parterne gør, men om de er enige om det. Dernæst handler det om den 
enkeltes rummelighed i forhold til partneren. Kan den ene part rumme den andens valg og ændrede 
rolle, uden at det ændrer på den grundlæggende respekt og kærlighed? Under forudsætning af, at 
den ellers var der fra starten. 
 
 
 

DE KONKRETE PROBLEMER 
 

Når man taler med et par om deres oplevelse af at blive forældre, påpeger kvinderne ofte, at der er 
et spring mellem deres krav og forventninger til manden, og hvor meget han rent faktisk deltager i 
omsorgen for barnet. 
 
MÆNDENES SYN PÅ SAGEN. Mændene forholder sig generelt forbavsede ukritiske til kvinderne 
som mødre. De er forundrede over det store arbejde, kvinderne typisk lægger i deres nye rolle som 
mor. 
Mændene giver udtryk for at være stolte af deres partnere, at de er dygtige som mødre. Kvinderne 
bliver næsten sat op på en piedestal. Det kan være udtryk for reel beundring, men det kan også virke 
som en flugt- eller udvej for mændene, så de ikke behøver at være så deltagende og tage ansvar. 
 
En mand siger: ”Det klarer hun meget bedre… Er hun f.eks. kommet i seng klokken 23, så ville jeg i 
hendes sted bede mig om at tage barnet, men det gør hun ikke. Når man tænker på, hvor lidt hun 
har sovet indtil nu….At hun kan oparbejde de ressourcer ! Jeg ved ikke hvor hun får de kræfter fra. 
Men hvis man er så indstillet på det, så kan man nok mobilisere mange kræfter. 
 
Hvad angår kvinden som partner forholder mændene sig generelt vævende afventende, er ikke 
decideret kritiske, men påpeger samstemmende et falleret sexualliv.  Generelt opleves det, som om 
mændene ikke ønsker at sætte ord på deres følelsesliv i nær samme omfang, som kvinderne gør det. 
Manden betragter næppe parforholdet som optimalt, bare fordi han ikke udtrykker utilfredshed med 
det. Men mændenes manglende artikulering kan måske i virkeligheden være udtryk for en stor 
loyalitet og forestilling om, at problemerne  skal holdes inden for hjemmets fire vægge? Eller bare 
for konfliktskyhed? 
 
KVINDERNES SYN PÅ SAGEN. Det er et gennemgående træk, at mange kvinder føler, at 
manden er for lidt til stede, både som partner og far, mens barnet er helt lille. Det gælder både 
fysisk og psykisk. Mændene utrykker ikke noget ønske om at være tilstedeværende. Det virker, som 
om mændene er bedre til at leve efter og mærke deres egne behov, dernæst på mandens, mens hun 
selv kommer i sidste række. Er det en reel og nødvendig prioritering, eller giver matyrrollen hende 
mon selvværdsfølelse? 
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Et par diskuterer i et fællesinterview, om manden er tilstrækkelig meget sammen med børnene. 
Kvinden har flere gange sagt, at hun syndes at manden er alt for lidt sammen med familien. Da han 
bliver spurgt om sin egen holdning, svarer han ” Helt ærligt, så mener jeg, at det er nok( at være 
sammen med børnene nogle få aftener om ugen og i weekenden.) Jeg har ikke noget imod at se dem 
mere, men i det store hele er det udmærket)” 
På et andet tidspunkt siger kvinden, at i stedet for at opfatte det som kritik og belemring, så kan han 
opfatte det som en kompliment, at hun gerne vil være sammen med ham. Hertil svarer han; ” Det 
kan jeg på det teoretiske plan godt forstå, det er da meget rart. Uden du skal tage det bogstaveligt – 
hvis børnene hænger op ad èn hele tiden, det bliver jo ikke ved at være smigerende, det bliver også 
irriterende. Nu vil far gerne have lov at læse avisen… Det har man jo også brug for. Jeg har tit 
tænkt på jeg er jo enebarn….Jeg har været meget alene, og jeg tror jeg hat brug for at være alene.” 
 
Det der i praksis sker er, at kvinderne indtager en ”bagstopperfunktion” i forhold til hjemmet og 
barnet. Hvis hun ønsker ændringer i strukturen og indholdet, så forbliver hun relativt 
handlingslammet, fordi hun jo ikke kan tvinge manden til større fødselsmæssig indlevelse eller 
fysisk tilstedeværelse, eller i hvert fald højst kan gøre det for en kort periode, hvorefter det gamle 
mønster som regel vender tilbage. Hvis kvinden forsøger at tvinge ham, så er det i hvert fald dømt 
til at mislykkes. Den altafgørende forskel på mændenes og kvindernes reaktion består i deres 
forskellige handlemuligheder  i forhold til det at leve med et barn. 
Der hvor manden lever op til kvindens forventninger, uanset om hendes forventninger er høje eller 
lave, fungerer både parforholdet og forældreskabet bedre. 
 
MANDENS DELTAGELSE. Mandens deltagelse i forældreskabet hænger i høj grad sammen med 
to ting. For det første: hans oplevede kompetenceniveau. For det andet: hans tidlige 
identifikationsmodeller og idealer. Oplever han det at være en god far og partner som et 
succeskriterium? Når de to faktorer begge er til stede, så bliver det uafvendeligt for ham at være en 
aktivt medlevende far. Præcis lige så vigtigt og uafvendligt, som det er for moderen at være en 
ansvarlig og aktiv forælder. Det får en betydelig afsmittende positiv effekt på begge parters 
oplevelse af parforholdet. Adskillige nybagte mødre mener, at der næppe findes noget mere 
maskulint og tiltrækkende end at se en mand i tæt kontakt med et barn. Mændene derimod betragter 
det snarere som neutralt eller direkte feminint. 
Hvis manden ikke synes hans eget kompetenceniveau som far er højt, koncentrerer han ofte sine 
kræfter om karrieren i stedet. Han opfatter det ikke som en flugt fra hjemmet (hvad kvinden typisk 
gør) men som en regulær arbejdsdeling, hvor han oplever, at kvinden fint klarer det derhjemme 
alene. 
Mandens aktie deltagelse i forældreskabet forekommer kun i beskedent omfang, indirekte eller slet 
ikke at være styret af kvindens forestilling om, hvordan han skal være far. Mange kvinder mener, at 
forsøge at motivere manden til større deltagelse ved at opmuntre ham, men det virker sjældent. I 
endnu mindre omfang virker skænderier og trusler motiverende for ham, snarere motiverer de ham 
til at være endnu mere fraværende. Den største ”opdragende” effekt på faderens deltagelse har det 
lille barn. Samværet med barnet og de følelser der opstår, når han lever tæt sammen med barnet 
virker positivt selvforstærkende – hvis manden overhovedet giver sig selv chancen for det, og hvis 
kvinden levner ham rum til det. 
En vigtig pointe er, at det, som har størst indflydelse på kvindens samlede opfattelse af manden som 
partner, er, i hvilket omfang han lever op til kvindens krav og forventninger til ham som far. 
Generelt oplever de fleste kvinder på godt og ondt at føle sig mere afhængige af manden end 
nogensinde før. 
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Det gælder praktisk og materielt, hvilket hverken kvinder eller mænd normalt har svært ved at 
acceptere. Det gælder ligeledes følelsesmæssigt, fordi mange kvinder oplever at blive væsentligt 
mere sårbare og ustabile både under graviditeten, og mens barnet er helt lille. Det er især hvis hun 
ikke følelsesmæssigt forstået af manden, at hun oplever parforholdet som dårligt. Det kan være 
svært for begge parter at håndtere den afhængighed. Fra mandens synsvinkel, så er hun ikke 
længere den kvinde, han blev kæreste med. Fordi hun er følelsesmæssigt sårbar, kan hun opleves 
som svagere. Og det er svært for kvinden at føle sig afvist. Det er svært for hende i det hele taget at 
føle sig afhængig, fordi hun er opdraget til at være stærk, uafhængig og selvforsørgende. 
Psykologisk må det ses som et tegn på styrke, hvis en ellers stærk kvinde tør give efter for sine 
følelsessvingninger og sin sårbarhed, men både af kvinden selv, af hendes mand og af omgivelserne 
opleves det som et svaghedstegn. 
 
MAGT OG/ELLER KÆRLIGHED. Anlægger man en magtteoretisk vinkel på parforholdet, kan 
man hævde, at manden sidder inde med den reelle magt i og med, at han kan vælge at være en aktiv 
partner og far – eller han kan lade være uden at det får fatale konsekvenser for barnet, fordi 
moderen er bagstopper. Den synsvinkel har været den overvejende i socialpsykologisk litteratur 
eller offentlige debat. Omvendt kan man måske sige, at kvinden har lige så meget magt, eller i hvert 
fald magt af en anden karakter i og med at hun kan holde manden væk fra børnene og frarøve ham 
muligheden for at være omsorgsgiver, samt ved direkte eller indirekte at give udtryk for hans 
manglende kompetence som far. Set på den måde fremstår parforholdet som et tovejs magtforhold: 
Han kan holde kvinden nede ved at være skaffedyr og give udtryk for nødvendigheden i det, og hun 
kan holde manden nede ved at give udtryk for, at han ikke er lige så kompetent forælder som hende. 
Hvis parforholdet udvikler sig til, at det opleves som et magtforhold frem for et kærlighedsforhold, 
hvor parterne klarer opgaverne ved arbejdsdeling og føler sig som et team, kan det naturligvis blive 
fatalt for forholdets overlevelse. 
 
Den fysiske intimitet 
I sig selv er det ikke vigtigt om man dyrker meget eller lidt sex, men et velfungerende sexualliv er 
èn af flere nøgler til at føle gensidighed med hinanden. Under graviditeten og i den første tid efter 
fødslen kommer manden og kvinden let på afstand af hinanden. Når man skal finde tilbage til 
intimiteten igen, så kan sex siges at være den maskuline metode, samtale og ”hygge” den feminine 
metode. Sex kan være en genvej til psykisk intimitet og gensidighed. Sexuallivet skal betragtes og 
forstås i en helhed. Er man ikke enige om omfanget, betydningen og indholdet af det sexuelle 
samliv, er det ofte et symptom på, at parforholdet heller ikke fungerer godt på det psykiske og/eller 
praktiske plan. 
Hvis man spørger nybagte forældre om deres sexualliv, vil det som regel vise sig at have haft et 
væsentligt mindre omfang under graviditeten og efter fødslen. Statistiske undersøgelser viser at:  
 

• Ca. 90% af parrene havde nedsat sexuel aktivitet under hele graviditeten, først og fremmest 
fordi kvinden havde mindre lyst. 

• 5-6 uger efter fødslen havde ca. 80-90% af kvinderne ikke lyst til sexuelt samvær, mens 
mændenes lyst stort set var uændret. 

• ½ år efter fødslen var der stadig 25% af kvinderne, der ikke havde lyst til sexuelt samvær, 
mens mændenes lyst var uændret. 

• Den sexuelle aktivitet var ½ år efter fødslen ophørt, stærkt nedsat eller helt nedsat hos ca. 
70%. 

• For ca. 1/3 af mændene var den sexuelle aktivitet væsentlig mindre, end hvad man kunne 
ønske sig den var. 
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• For ca. 1/3 af kvinderne var den sexuelle aktivitet større, end hvad hun kunne ønske sig. 
• Hos 1/3 af parrene var der uoverensstemmelser omkring, at de ikke havde megen lyst til sex. 
 

Det er nærliggende at tro, at der er en sammenhæng mellem mangel på søvn og kvindernes nedsatte 
sexuelle lyst. Desuden hæmmer det mælkeproducerende hormon det kønshormon, som fremmer 
sexuel lyst. Der er som regel heller ikke så meget tid til rådighed til at være alene sammen i, og den 
sexuelle udfoldelse bliver let skemasat og uspontan og derfor ikke særlig lystbetonet. 
Man kan selvfølgelig sige, at kvindernes nedsatte lyst er et problem i og med, at det opleves som et 
problem for mændene. Omvendt er der en basal forskel i kvinders og mænds sexualitet, især i 
forbindelse med graviditet og fødsel. Eller mere bredt sagt: Mænds og kvinders forhold til og behov 
for fysisk intimitet bliver meget forskellige i den periode. Manden har stadig lyst til sexuelt 
samkvem, mens kvinden mest har lyst til at sidde tæt og kæle. I vores samfund er der en tendens til 
at fokusere på den type kvindelige seksualitet, som er af speciel interesse for mænd, dvs. samlejet. 
Men en fuldstændig forståelse af sexualiteten  har som forudsætning en forståelse af samtlige 
former for reproduktiv adfærd. For mænd er den reproduktive adfærd begrænset til èn akt, samlejet. 
Kvinden har derimod mindst tre forskellige akter: samleje, fødsel og amning. Der er mindst tre 
lighedspunkter mellem de tre former for reproduktiv adfærd: 

 
• De er delvis baseret på nært beslægtede neurohormonelle reflekser. 
• De er særligt sårbare for indtryk fra omgivelserne og lader sig let hæmme. 
• Alle tre former kan fremkalde omsorgsadfærd, hvis betingelserne er gode. 

 
 
Når kvinden bevæger sig fra den ene reprodukive akt til den anden, vil erfaringer fra hver af                       
dem påvirke oplevelsen af de andre områder. Det vil sige, at hvis kvinden har haft en vanskelig                   
fødsel eller problemer med amningen, så kan det smitte negativt af på hendes oplevelse af     
sexuallivet med manden. Fysiske mèn af fødslen, f.eks. at være revnet, opleves af de fleste kvinder 
som en decideret hæmsko for sexuelt samkvem. Ud over at være forbundet med smerte, så kan det 
seksuelle samkvem i psykologisk forstand give en konstant mindelse om barnet, hvilket kan virke 
ganske lystnedsættende. En anden håndgribelig fysisk hæmsko for de fleste kvinder er, at mælken 
risikerer at løbe, hvis manden rører ved brysterne. 
 
EN REEL FORSKEL MELLEM KØNNENE. Det er måske naturligt og behøver ikke være belagt 
med skyldfølelse for kvindens vedkommende, at hun i en periode både under graviditeten og i tiden 
efter fødslen ikke har så stort på samleje, men mere fokus på den reproduktive adfærd, som har med 
barnet at gøre, det vil sige fødsel og amning. Kvinden kan have det sådan, at når hun både fysisk og 
psykisk er meget intimt forbundet med barnet – det mange kalder at have et symbiotisk forhold – så 
oplever hun, at hun ikke har lyst til at være intim med manden. At manden på den hjemlige arena 
kan føle sig svigtet og sat udenfor er ganske forståeligt. Det kan være ikke blot i forhold til kvinden, 
at han føler sig svigtet, men han kan også føle sig utilstrækkelig i forhold til barnet, fordi han ikke 
har samme trøstemulighed som kvinden. Den tætte kontakt med barnet er heller ikke så uafvendelig 
for ham som for kvinden, der har alle forudsætninger for at opnå den i forbindelse med amningen. 
Er det mon for vanskeligt for os i dag at se nuancerne i kvinders sexualitet og intimitet med manden 
og barnet, fordi den erkendelse vil kunne øge ulighederne mellem de to køn? Eller giver det 
ubehagelige associationer om incest at skulle erkende det seksuelle aspekt i at føde og amme, så 
man simpelthen benægter det som en del af den kvindelige sexualitet? 
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KONVENTERING AF SEXUEL ENERGI. Det er forståeligt – og måske oven i købet et 
sundhedstegn – hvis manden konverterer sin sexuelle energi til noget andet. I det lys bliver hans 
”redebyggerinstinkt” og hans villighed til at påtage sig ”skafferfunktionen” både naturligt og 
forståelig. 
Under alle omstændigheder: Hvis parterne og her især manden ikke er i stand til at tilsidesætte deres 
sexuelle behov i en længere periode, eller konvertere det til noget andet, og hvis begge parter ikke 
er i stand til at leve sig ind i den andens situation, så kan der nemt opstå en konflikt, som er svær at 
løse. 
 

HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT LØSE DE PROBLEMER, DER OPSTÅR I 
FORBINDELSE MED FORÆLDRESKABET? 

 
Hovedtesen i megen psykologisk litteratur er, at vi er tilbøjelige til at stifte familie sammen med et 
menneske, hvis eksistentielle grundkonflikt ligner vores egen. Den intuitive følelse af ” at være i 
familie” med den anden spiller en afgørende rolle, men kombineret med at den anden næsten altid 
er meget forskellig fra os. Den anden forholder sig helt anderledes til sin grundkonflikt end èn selv, 
og netop i det forhold ligger familiens eksistentielle værdi og betydning. Man kan sige, at de 
konflikter, som til forveksling ligner noget destruktivt, og som i høj grad udspiller sig som 
konfrontationer med den anden, i virkeligheden er en eksistentiel konfrontation med os selv. 
Familien er vores mest udfordrende mulighed for sammen med den anden at blive mere, end vi var i 
os selv. 
Med andre ord, så har man ofte de samme blinde punkter. Disse blinde punkter kan aktiveres i 
forbindelse med den udviklingskrise, som parret står midt i. 
Barnets behov for pleje er absolut og kan ikke tilsidesættes, mens den voksne kvindes og mands 
behov for at pleje barnet er relativt – de bestemmer i højere grad selv over omfanget. Det kan tyde 
på, at det tidlige forældreskabs største krise især vil dreje sig om tilknytning/separation i psykisk 
forstand i psykisk forstand og nærhed/afstand i fysisk forstand. Det er nemlig det, der er af mest 
afgørende betydning for barnet. Hvis parret har nogen grundkonflikte i forbindelse med det tema, 
reaktiveres de både i forhold til barnet og i forholdet mellem forældrene. 
 
 
Et par lever i samme hus, men meget adskilt fysisk og psykisk , før de får børn. De passer hver 
deres. Især manden synes at have tilstrækkeligt i sit eget liv. Han arbejder en del, og hans fritid er 
fyldt op af mange fritidsinteresser, selv om hun ikke billiger de fleste. Hun savner ham undertiden, 
og de skændes nu og da især om de huslige pligter, men i det store hele finder hun mønstret 
passende. 
Så kommer første barn. Og andet barn kommer mindre end halvandet år senere, ikke helt planlagt. 
Han fortsætter sit sædvanlige liv. Hun begynder at presse ham, true ham med at ville gå, hvis han 
ikke vælger at opprioritere familien. Hun føler sig lænket til hjemmet med ansvar for børn og hjem. 
Parret har næsten daglige skænderier, uden at noget forandres. 
I forbindelse med det andet barns fødsel, 6 uger for tidligt, nægter manden at se, at der skulle være 
nogen problemer. Han holder kun barnet èn gang i de første tre uger efter fødslen. Han skifter det 
kun 3 gange i de første 4 måneder. Han ligger det aldrig til at sove i de første 4 måneder.  Det går 
kvinden meget på. Da hun bliver spurgt, om de har talt om hele situationen siger hun: ” Sådan 
noget snakker han ikke om. Det gider han ikke bruge krudt på. Hvad skete der i går, det behøver 
man ikke diskutere i dag, mener han.” 
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Men hendes forhold til barnet ligner meget mandens mønster. Den fysiske nærhed med barnet 
provokerer hende. Det bliver ekstra aktuelt, fordi barnet er for tidligt født, og hun gerne skal sidde 
meget med det på maven (kængurumetoden)Kvinden omtaler barnet i krybdyrvendinger: 
Da barnet er 3 dage gammelt:” Hun hænger nærmest som en edderkop omkring kroppen af 
en…Hun ligner virkelig en fugleunge. 
3 uger: ” Hun virkede både meget fremmed og ligegyldig. Men der er heller ikke ret meget i dem. 
De ligger bare og æder og sover…I starten var det bare et tomt blik.” 
3 måneder: ” Hun skal hænge på èn konstant…Når hun bliver ved med at hænge som en abe, så 
bliver jeg irriteret… Hun er simpelthen ved at sidde lårene af mig” 
 
Både manden og kvinden har det svært med fysisk og psykisk nærhed og lukker øjnene for 
problemerne. Det forholder sig mere præcist sådan, at hun ønsker nærheden, men magter den ikke. 
Han hverken ønsker eller magter den tilsyneladende. Når man har det sådan, kan det være 
provokerende at få et barn. Problematikken er særlig aktuel i spædbarnsperioden og tilspidses, hvis 
man får et for tidligt født barn. 
Forældreskabet, men ikke parforholdet fungerer bedre, da begge børnene kommer i 
pasningsordninger, og kvinden begynder på arbejde igen. 
 

SAMFUNDSMÆSSIGE BETINGELSER 
 

Samfundsnormerne og arbejdsmarkedets stivnede rammer står i skærende kontrast til 
børnefamiliernes behov, fordi normerne og reglerne ikke er lavet ud fra det eneste rigtige 
udgangspunkt:  barnets behov. At følge et barns udvikling fra graviditeten, til barnet selv søger en 
større uafhængighed og selvstændighed – og selv udvikle sig som forælder i takt med det – er en 
langsom proces. Går man som forælder på tværs af barnets normale udvikling kan det betragtes som 
naturligt og forståeligt, hvis både barn og forældre reagerer med frustration og smerte. 
Politikerne danne i alt for høj grad love og regler ud fra de forhåndenværende økonomiske 
præmisser og arbejdsmarkedets behov. Dermed bliver reglerne også alt for omskiftelige og 
tilfældige. F.eks. blev orlovsreglerne( som naturligvis er bedre end ingenting, men langtfra gode 
nok) ikke lavet med udgangspunkt i barnets behov. De blev lavet primært med den hensigt at 
nedbringe antallet af arbejdsløse i statistikkerne. Da reglerne blev ” for gode” strammedes de for at 
undgå eventuelle fremtidige flaskehalse på arbejdsmarkedet. Det har intet med barnets behov at 
gøre – og dermed heller ikke med forældrenes og parforholdets bedste. 
Samtidig modarbejder både dagpengeregler og mange fagforeningers holdninger, at flere kan få 
deltidsjobs – at vi kan deles om lønarbejdet alle sammen. Samfundsøkonomisk betragtes det heller 
ikke som ”arbejde” at passe sine egne børn, mens man godt kan få løn for at passe andres. I 
Frankrig betales kvinder af staten for at gå hjemme hos deres egne børn, og det giver et helt andet 
økonomisk grundlag for at vælge, om man ønsker at arbejde ude eller hjemme. 
 
En kvinde som har taget forlænget orlov, og hvis mand typisk arbejder 50-60 timer om ugen siger” 
Jeg går så tit til daglig og tænker, bare det var lørdag lige nu….Men den stemning jeg har til daglig 
med børnene, den kan jeg ikke flytte over til weekenden. Der er hele rytmen en anden, humøret 
anderledes, ikke decideret dårligt, men jeg ville ønske, at jeg kunne tage ham(manden) og putte 
ham ind i vores hverdag… Vi kan ikke rigtig finde ud af weekenderne. Vi kan ikke finde ud af, hvem 
der gør hvad, og hvornår… Jeg har meget nemmere ved at have det godt, når han ikke er der. Men 
det er med forventninger til, at hvis han var her, så ville det være endnu bedre. Men når han er her, 
så kan vi ikke finde ud af, hvordan vi skal have det godt sammen….Jo mindre tid vi har sammen, jo 
større forventninger. Det hele skal nås på for kort tid, og det skal være åh, så perfekt.” 
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Arbejdsmarkedet er så stift indrettet, at fleksibel arbejdstid og orlovsregler efter barnets behov pt. er 
en umulighed. I interviewundersøgelserne opleves talrige eksempler på, hvordan typisk mandens 
massive arbejdsintensitet, som han vælger mere eller mindre frivilligt, lægger en alvorlig dæmper 
på familielivet, samtidig med at forventningerne til weekender og ferier er alt for høje fra især 
kvindens side. 
 

PARFORHOLDETSUDVIKLING  
 

Hvad skal der så til, for at man kan vokse i parforholdet som forældre? 
 
BEGGE ER AKTIVE UDE OG HJEMME. Det er helt tydeligt, at de parforhold, der fungerer bedst, 
er de, hvor begge parter vælger at være aktive som forældre – uden dermed at sige, at de er ens. 
Begge er samtidig aktive på arbejdsmarkedet uden at være udprægede karrierejobs. De oplever 
begge de fødselsmæssige udsving, som er en konsekvens af at knytte sig til et spædbarn. Hermed 
har de en fælles oplevelse og en gensidig forståelse for hinanden, som de par, der polariserer sig i en 
stringent arbejdsdeling, ikke opnår. 
At få et spædbarn vender generelt ikke op og ned på de allerede eksisterende mønstre, snarere 
cementeres de. Det vil sige, at de mænd, som hidtil har prioriteret karrieren højt, med hvad dertil 
hører af fysisk og psykisk fravær fra familien, de prioriterer den efter barnets komme endnu højere. 
Nu er karrieren ikke kun opfyldelsen af et ego-behov. De betragter det som den bedste måde de kan 
være fædre på – det er simpel arbejdsdeling, hvor de påtager sig rollen som skaffere. De mænd, som 
hidtil har prioriteret karrieren lavt, de prioriterer den enten på samme måde eller lavere efter barnets 
komme. Det bliver uafvendeligt for dem at opleve og være sammen med deres barn. Det er især den 
sidste gruppe af mænd, som oplever, eller i hvert fald giver udtryk for, den samme rolleforstoppelse 
som kvinderne. 
RUMMELIGHED, AT GIVE SLIP ELLER HANDLE. Giver kvinden så manden tilstrækkeligt rum 
til at være far? Ikke altid. Ofte vil kvinden ikke så gerne slippe troen på, at hun er bedst med barnet, 
og hun giver ikke plads og tid til, at manden bliver lige så kompetent i sin rolle som hende. 
Mandens ”modning” til forældreskab kommer som nævnt senere end kvindens, og hans spæde 
forsøg i starten af forældreskabet kan risikere at blive mødt med opgivende miner fra moderen, eller 
måske med et ubehageligt falkeblik. I værste fald river hun barnet ud af hænderne på den ”klodsede 
far, selv om hun samtidig ønsker af ham, at han skal være mere aktiv og tilstedeværende. Når 
kvinden senere i udmattelse virkelig har brug for manden, har hun måske skræmt ham så langt væk, 
at han ikke tør springe ud i det.  
 
En kvinde siger: ” Så sad jeg en dag og sagde lidt mellem sidebenene, at han snakkede muligvis 
ikke nok med Anders….Det er meget svært for mig at se på, at han kan skifte ham uden at snakke 
med ham, uden at kæle for ham. Han skifter ham, som om det er et stykke arbejde, der skal 
gøres…Arne siger jo selv, at han kan mærke, at jeg er for kritisk over for ham. Hvem kan fungere, 
når man har en høg over sig?” 
 
Det modsatte af at give slip – som er en væsentlig opgave for kvinden – er at handle. Her ligger 
mandens ”fejl” ofte. Manden giver alt for let op over for kvinden – med det resultat, at han 
fortrækker til omverdenen og forsørgerrollen. Mens hun skal give slip på hjemmefronten, skal han 
handle dèr. Begge må tro på den anden som en lige så vigtig og kompetent del af barnets opvækst 
og acceptere den andens måde at handle på. 
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Ganske overraskende eksisterer den skæve rollefordeling stadig, hvor manden nærmest gør sig mere 
dum i forhold til håndteringen af barnet, og kvinden lever højt på martyrrollen som den, der klarer 
det hele, selvom hun er ved at segne. Spørgsmålet bliver: Når kvinden giver udtryk for, at  
hun ønsker, at manden er mere aktivt deltagende, hvad i hendes handlemåde er så med til at 
forhindre hans deltagelse? Og i den forbindelse: Ønsker hun i virkeligheden at dele forældreskabet 
med ham? Ønsker han i virkeligheden at være en aktiv og medlevende far? 
 
En kvinde har svært ved at rumme mandens måde at håndtere barnet på: ” Jeg ved ikke, om han vil 
sidde med Mathias, eller han vil arbejde. Han sidder ofte med Mathias på den ene arm og 
computeren i den anden hånd. Hvad er så vigtigst? Hvis jeg spørger, om jeg skal tage Mathias, så 
slukker han og leger lidt med ham…Men det sårer mig på Mathias vegne, at han er så pokkers ikke- 
nærværende.” 
 
INTEGRERING AF DE NYE ROLLER. En konkret opgave for begge parter består i at konstatere, 
at det er naturligt og normalt, at man ikke længere har så meget plads til dyrkelse af parforholdet, 
som når man kun er to. Sexlivet mindskes. Opgaven består i at blive venner og i at kunne vente på 
at få tid til hinanden igen. At optræde rummeligt over for den anden. Er man i stand til at vente et år 
eller to på, at man atter har rum til at dyrke parforholdet – ikke til det, det var før, men til noget nyt, 
hvor man i billedet af den anden som kæreste også skal have integreret en forståelse af ham/hende 
som forælder? Og hvad nu hvis man da ganske vist er forelsket i vildmanden, i ham, men synes at 
faderen er elendig? Og hvad nu hvis han mest er forelsket i den tjekkede karrierepige, mens den 
bløde, sanselige mor med mælken flydende ud af brysterne og den slappe mave virker antisexet og 
kedelig?  
Det er bestemt ikke uforståeligt, hvis parforholdet er stort set ikke-eksisterende, når man et år eller 
to efter barnets komme atter får behov for også at være kæreste og have en kæreste. Hvad gør man 
så? Man kan vælge at blive skilt. Men man kan også vælge sit parforhold en gang til. Det skal have 
en chance. 
Overlevelseschancerne er væsentlig større, hvis man har respekt for hinanden i forældrerollen, og 
man har klaret og klarer forældreskabet som et godt team. Så er opgaven at bygge forestillingen om 
den anden i forældrerollen oven i forestillingen om den, man blev forelsket i. Man kan kalde det 
den ”stille vækst” Parforholdet er ideelt set blevet til både noget nyt og mere, end det var tidligere, 
og alligevel er grundopfattelsen af den anden den samme. Man kan stadig se den unge vildmand 
eller vildkvinde, man blev forelsket i. Forældrerollen bliver integreret i helhedsbilledet af den 
anden. 
Mere problematisk bliver det, når man ikke respekterer den anden i forældrerollen. Så kan man 
opprioritere hinanden nok så meget, dyrke tosomheden nok så meget – parforholdet får meget svære 
vilkår at eksistere under, fordi man ikke kan elske den hele person – man kan ikke elske moderen 
eller faderen i partneren. Med forældreskabet oplever man ofte, at det i virkeligheden var èns egen 
fantasi om den anden, man blev forelsket i. Med forældreskabet blottes det, hvordan man virkelig 
er. Èns personligheds allerbedste sider aktiveres måske, men skyggesiderne aktiveres også, når man 
lider under mangel på søvn eller bare er ved at få forstoppelse i bleer, amning m.m. Når fantasien 
om den anden smuldrer, så risikerer man, at der intet er tilbage. 
 

BARNET ER MENING 
 

Der eksisterer megen smerte hos spædbørnsfamilier. Mon ikke vores tid er karakteriseret ved, at vi 
forsøger at gabe over og rumme umulige dilemmaer? Det giver os sjælekvaler at skulle stå inde for 
de store indre modsætninger, som er konsekvensen af at påtage sig for mange roller på èn gang. 
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Den eneste måde at håndtere tingene på med succes er at træffe valg. Hvad vil jeg prioritere højst i 
denne livsfase? Barn, parforhold, karriere, fritidsaktiviteter eller andet? 
At tage barnets behov som udgangspunkt i tilrettelæggelsen af de samfundsmæssige og private 
rammer ville vidne om et højt udviklet og mentalt sundt samfund. I stedet ser man jævnligt i 
forbrugerblade og aviser opgørelser over, hvor meget børn koster. Børn betragtes som en 
omkostning frem for en ressource. Vi voksne opfører os, som om børn er besværlige og forhindre 
vores livsudfoldelse, frem for at betragte dem som fremmede for vores livsudfoldelse og 
nødvendige i vores liv. Intet kan give et barn ( eller en voksen for den sags skyld) mere mening, end 
at man får en følelse af at være nødvendig og vigtig i både familien og i samfundet generelt, frem 
for at være en byrde. 
Som det allerede fremgår handler det først og fremmest om barnet. For barnets skyld. Men også for 
forældrenes egen skyld. Den potentielle udviklingsmulighed, der ligger i forældreskabet er unik. 
Den er her og nu, og der er absolut ingen fortrydelsesret. Muligheden består i sig selv at blive et 
følsomt, elskeligt og sanseligt menneske, samtidig med at man giver en evne videre til et barn. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
 
 

 


