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Resumé 

Denne undersøgelse bidrager med ny og dybdegående viden om fædre i udfordrende 

livomstændigheders holdninger til og erfaringer med barsel, samt deres syn på rollen 

som far. Formålet er at blive klogere på, hvad der henholdsvis kan bidrage til og være 

barrierer for, at fædrene skaber en tidlig tilknytning til deres børn og anvender den 

mulighed for tilknytning fædrebarsel udgør. Undersøgelsen er bestilt af Egmont 

Fonden som en del af fondens fokus på ’fædrebarsel’. I denne rapport præsenterer 

Socialt Udviklingscenter SUS hovedfund og tendenser på tværs af fædrenes 

erfaringer samt anbefalinger til, hvor man kan sætte ind for at fædrebarsel bliver til 

gavn for flest mulige børn, også børn hvis fædre er i udfordrende 

livsomstændigheder. Fælles for de 17 fædre,	som undersøgelsen bygger på, er, at de 

samtidig med at have børn under 3 år, er i livsomstændigheder, der kan udfordre far-

barn-relationen. Livsomstændighederne er forskellige i deres natur og betydning for 

fædrenes hverdagsliv. For nogle er udfordringerne knyttet direkte til at have fået 

børn i form af sygdom, efterfødselsreaktioner, mv. For andre er de knyttet til 

socioøkonomiske forhold som arbejdsløshed eller misbrug, der i samspil med det at 

få børn bliver forværret. Og for andre igen gør begge dele sig gældende.  

Væsentligste indsigter:  

Fælles for fædrene er, at det betyder meget for dem at være fædre 

- Men i barnets første leveår prioriterer de deres energi på at hjælpe, hvor det 
opleves at gavne familien som helhed mest, og ikke nødvendigvis på far-barn-
relationen.  

- Fædrene har svært ved at forholde sig til, at der kommer et barn, før det er i 
deres arme. De forbereder sig ikke i udpræget grad på at blive forældre.   

- Fædrene prioriterer at deltage i møder med det offentlige sundhedssystem. 
Særligt scanninger opleves som vigtige. De deltager i mindre grad i den mentale 
forberedelse på at blive familie.  

 

Fædrene tager hovedsageligt barsel for at hjælpe til i hjemmet 

- For langt de fleste af fædrene forstås barsel som de 14 dages forældreorlov. 
- Fædrene taler i udpræget grad om og beslutter sig for barsel ud fra økonomiske 

og praktiske argumenter fremfor et spørgsmål om far-barn-relationen. 

- Barsel tales ikke om med forventning / glæde, men er et spørgsmål om at få 
hverdagen og familien til at fungere. Hvis fædrene tager barsel, er det oftest for 
at kunne bidrage i hjemmet. 
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- Ingen af fædrene har oplevet, at barsel bliver bragt på banen af repræsentanter 
fra det offentlige system. 

 

Far opleves som en mindre vigtig forælder  

- I møderne med det offentlige sundhedssystem bliver fars tilstedeværelse 
accepteret, men betydningen af far-rollen er ikke prioriteret som fokuspunkt. 
Deres rolle som fædre bliver generelt ikke i talesat, og når den gør, er det 
hovedsageligt for at få fortalt,	hvordan den kan understøtte moren.  

- I familierne agerer mødrene ofte eksperter på, hvordan man er sammen med 
børnene. Flere fædre oplever, at de må følge mors anvisninger og mister deres 
selvstændighed i rollen som omsorgsperson.  

- Fædrene internaliserer forståelsen af deres rolle som mindre vigtig for barnet. 
De erklærer sig enige i, at mor er vigtigere for det lille barn – også når mor har 
problemer, og de selv bliver den primære omsorgsperson for barnet.  

 

Fars vanskeligheder er fars 

- Fædrene oplever ikke, at deres problemer er betydningsfulde i møderne med det 
offentlige sundhedssystem. Fædrene bringer ikke selv eller kun i meget 
begrænset omfang deres egne problemer op i	samtalerne med de 
sundhedsprofessionelle.  

- At fædrene ikke presser på, relaterer sig til henholdsvis en meget klar forståelse 
af, at møderne med det offentlige sundhedssystem i regi af forældreskabet ikke 
er et rum for deres problemer, men for moren, barnet og sekundært deres fælles 
familieliv. Deres problemer forstår de derimod som deres ’egne’ – også når 
problemerne får direkte konsekvenser for deres forældreskab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portrætter af fædrenes erfaringer 

Undervejs i rapporten indgår portrætter af fem fædre. Portrætterne giver en erfaringsdybde til 

analyserne. Fædrenes ofte ambivalente erfaringer kan give indsigt i, hvordan det erfares at stå i 

udfordrende livsomstændigheder, når man også er nybagt far, samt hvilke valg man oplever at 

stå med. De fem fædre er udvalgt, fordi deres erfaringer med at være far i udfordrende 

livsomstændigheder, står særligt tydeligt ift. de analytiske temaer på tværs af fædrene. Med 

portrætterne søges at skabe refleksioner af arten, hvordan det mon er at være i fædrenes sted: fx 

’hvordan det opleves ikke at slå til som far’.  
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Etik og rettigheder 

Alle fædrene i denne afrapportering er repræsenteret under pseudonym for at sikre 

anonymitet. Deres arbejde og lignende markører er ligeledes ændret.  

Alle fædrene har underskrevet en samtykkeerklæring, der sikrer:  

- deres informerede samtykke til at deltage i undersøgelsen 

- at data må anvendes til brug i det interne arbejde hos SUS 

- at de gennerelle indsigter må kommunikeres eksternt af SUS og Egmont Fonden 

- at citater fra interviewene må kommunikeres i anonymiseret form 

 

De portrætterede fædre har alle læst og kvalitetssikret deres portræt, samt givet 

samtykke til at det må deles eksternt.  

 

Stor tak til alle de fædre, der har deltaget i undersøgelsen, og til de fagprofessionelle 

og civilsamfundsaktører, der har været behjælpelige med at formidle kontakten til 

fædrene.   
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Fædre i udfordrende 

livsomstændigheder 

Formål med undersøgelsen  

Den 2. august 2022 træder en	ny lovgivning i kraft, som øremærker 11 ugers barsel til 

far. Dermed får ca. 60.000 mænd mulighed for at styrke far-barn-relationen og den 

tidlige tilknytning til deres børn. I lyset af denne lovgivning har Egmont Fonden bedt 

SUS om at undersøge fædre i udfordrende livsomstændigheders holdninger til og 

erfaringer med barsel samt deres syn på deres rolle som far. Formålet med denne 

undersøgelse er at få ny og dybdegående viden om, hvordan småbørnsfædre, hvis 

livsomstændigheder er under pres grundet socioøkonomiske forhold, psykiske 

lidelser mv. ser på barsel og farrollen. Ved at spørge denne gruppe fædre til deres 

erfaringer, bliver vi klogere på betydningen af at være i udsatte positioner for 

fædrenes syn på barsel og farrollen, samt hvad der henholdsvis kan bidrage til og 

være barrierer for, at fædrene skaber en tidlig tilknytning til barnet og tager barsel.  

Udfordrende livsomstændigheder og sårbare far-barn-

relationer 

Center for Børneliv har i to vidensnotater samlet og belyst den stigende mængde af 
tilgængelig forskning, der beskæftiger sig med betydningen af fars tilstedeværelse for 
børns trivsel og udviklingsmuligheder helt fra den spæde start samt hvilke forhold, 

der kan udfordre far-barn-relationer1. Forskningen indikerer, at socioøkonomisk 

udsathed samt psykiske vanskeligheder kan have en	negativ indflydelse på far-barn-

relationen. Særligt fem typer af årsager til sårbarhed træder frem på tværs af deres 

kortlægning. Disse kan være gode rettesnore i forhold til, hvad der er på spil og 

dermed hvor og hvordan, der kan sættes ind2:  

                                                             

 

 

 

1 Center for børneliv (2019) FAR & BARN - Udfordringer af far-barn-relationer og gode råd til 

udvikling af fædreindsatser; Center for børneliv (2016) Sårbare far-barn-relationer  

2 SUS (2017). Bedre inddragelse af fædre i sårbare småbørnsfamilier; Center for børneliv (2019) 

FAR & BARN - Udfordringer af far-barn-relationer og gode råd til udvikling af fædreindsatser; 

Center for børneliv (2016) Sårbare far-barn-relationer 
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§ Social sårbarhed  
Forskellige former for social sårbarhed som fx misbrug, kriminalitet, 
manglende tilknytning til arbejdsmarkedet mv.  
 

§ Psykisk sårbarhed  
Både psykisk og somatisk sygdom kan have stor betydning for fars 
psykiske trivsel og dermed hans overskud til at involvere sig i sit 
barns opvækst. Forskning bekræfter, at forældres depression i 
forbindelse med en fødsel kan skade børns trivsel. Psykisk sårbarhed 
gælder her også moren til barnet, da forskning viser at partners 
depression også kan medføre depression hos far. 
 

§ Sårbarhed relateret til etnisk minoritetsbaggrund  
Fædre, der ikke selv er vokset op i Danmark, kan kæmpe med 
særlige udfordringer, der knytter sig til at være ny i et land og at 
skabe familie i en kulturel ramme med andre kønsroller. 
 

§ Strukturel sårbarhed  
Eksisterende rammebetingelser kan spille ind og skabe risiko for 
sårbare far-barn-relationer. Det kan være når fædre ikke bor 
sammen med eller har begrænset eller ingen ret til samvær med 
deres børn (fx på grund af skilsmisse). 
 

§ Sårbarhed hos unge fædre  
Bliver man far, når man er under 25 år, ses en tendens til høj risiko 
for sårbarhed i far-barn-relationen. Det skyldes ofte ustabile 
indkomst- og boligforhold, samt en tendens til at familierne ikke 
bliver sammen. Disse forhold, kombineret med en følelse af ofte 
manglende parathed til forældreskabet, kan resultere i psykisk 
mistrivsel hos unge fædre. Mange unge fædre møder samtidig 
fordomme knyttet til ungt faderskab. Mens unge mødre generelt ses 
som retmæssige modtagere af hjælp, udsættes unge fædre for 
’dobbelt eksklusion’, idet de både er unge forældre og mænd. 

 

I denne undersøgelse sættes fokus på småbørnsfædre, hvor vi ved fra forskningen, at 

deres livsomstændigheder kan være med til at udfordre far-barn-relationen. Når vi 

omtaler dem som ’fædre i udfordrende livsomstændigheder’ er det for at anerkende, 

at udfordringerne ikke (nødvendigvis) er relateret til fædrene som personer, og at der 

kan være tale om både midlertidige og mere kroniske omstændigheder. For netop 

denne gruppe fædre er der et stort potentiale i at undersøge, hvad der skal til for at 

de kommer til at gøre brug af den øremærkede barsel og dermed understøtte den 

(potentielt) udfordrede far-barn-relation. Vi sætter her fokus på, hvilke barrierer 

fædrene erfarer ift. at tage barsel og at prioritere far-barn-relationen, i hvilken grad 

og hvordan de ønsker en far-barn-relation, samt hvor man kan sætte ind for at styrke 

mulighederne for, at flere fædre i udfordrende livsomstændigheder tager barsel.   
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Fædrene, som	vi har talt med i denne undersøgelse, udgør ikke en homogen gruppe, 
når vi ser på naturen af deres udfordringer. Men fælles for dem alle er, at deres 

situation er kendetegnet ved, at de har været eller er i livsomstændigheder, hvor de 

og/eller barnets mor havde nogle psykiske og/eller socioøkonomiske problemer, der 

havde (eller kunne få) betydning for farens relationsdannelse til barnet og barnets 

opvækst og trivsel. Udfordringerne er af en sådan karakter, at de på forskellige 

måder tager energi, tid og fokus fra relationsdannelsen til barnet. For de flestes 

vedkommende er der ikke tale om én udfordrende livsomstændighed, men flere 

udfordringer, der ofte fletter sammen og bliver til onde cirkler. Udfordringerne er 

sjældent isoleret til faren som person.  

Hvem var fædrene?  

I marts og april 2022 udførte SUS dybdeinterviews med 17 fædre i udfordrende 

livsomstændigheder. I undersøgelsen er der søgt en spredning i den undersøgte 

population ift. geografi, land/by, etnicitet, familiekonstruktioner, samt mere klassiske 

udsatheder som misbrugsproblemer, arbejdsløshed mv. samt udsatheder, der er 

mere direkte knyttet til forældreskabet, som efterfødselsreaktioner. Fædrenes 

udfordringer falder på følgende måde ift. de ovenfor skitserede kategorier af 

sårbarhed:  

§ Social sårbarhed  
7 fædre - deres vanskeligheder spænder egen opvækst præget af vold 
og forældre med misbrug, eget misbrug, arbejdsløshed og lav eller 
ingen uddannelse. 
 

§ Psykisk sårbarhed  
15 fædre – for næsten samtlige fædre spiller egen eller partners 
psykiske vanskeligheder en rolle. Udfordringerne spænder 
diagnosticerede psykiske lidelser som borderline, depression, OCD og 
angst, men også efterfødselsdepressioner.  
 

§ Sårbarhed relateret til etnisk minoritetsbaggrund  
5 fædre – har minoritetsbaggrund. Heraf er tre flygtninge.  
 

§ Strukturel sårbarhed  
2 fædre – deres vanskeligheder knytter sig til skilsmisse og 
begrænset samvær med deres børn.  
 

§ Sårbarhed hos unge fædre  
4 fædre – er unge fædre.  

 

Fædrene bor på tværs af Danmark og i både byer og på landet (se kort). Deres alder 

spænder fra 20 til 41 år. Nogle har flere børn (op til tre) og andre har kun ét barn. 

Fælles er, at det yngste barn er tre år eller yngre, og fædrene således indgår i 
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småbørnsfamilier. Familiekonstruktionen 

spænder over	skilsmissefamilier, 

kernefamilier, en familie med barn i 

familiepleje samt familier, hvor faren er både 

stedfar og biologisk far. En tredjedel af 

fædrene var udenfor arbejdsmarkedet, mens 

resten var i arbejde. Uddannelsesmæssigt 

spændte fædrene fra	korte uddannelser til 

lange videregående uddannelser med en 

overvægt af tekniske uddannelser.  

 

Kontakten til fædrene blev etableret gennem 

sundhedsplejen, familieambulatorier og 

civilsamfundsorganisationer, der har fokus på at hjælpe sårbare småbørnsfamilier. 

At kontakten til fædrene er foregået på denne måde kan have medført, at vi ikke har 

fået kontakt til de fædre, der er allermest sårbare, eller hvor faderskabet ikke opleves 

at have en betydning, da de ikke eller kun i begrænset omfang har kontakt med 

sundhedsplejen og andre tilbud. Samtidig har netop sundhedsplejen og 

civilsamfundsorganisationerne et indgående kendskab til fædrene og deres situation.	
Hermed har de	kunnet bidrage til at få en god bredde i undersøgelsens population, 

samt ved at prikke specifikke fædre, få en gruppe, der ofte ikke deltager i 

undersøgelser, til at stille op og bidrage med deres erfaringer.   

 

 Fædre, medfædre og medmødre  

I denne rapport skriver vi ’fædre/fædrene’ og ’mor/mødrene’. Når vi bruger disse 

betegnelser og ikke skriver ’medmor’ og ’medfar’ er det ikke for at underkende at disse 

findes. Det er derimod et udtryk for, at til denne undersøgelse er det ikke lykkedes os at få 

personer med, der identificerer sig med disse identitetsmarkører fremfor ’far’ og ’mor’. Vi 

har en formodning om, at mange af de samme problematikker vil gå igen for hhv. 

medmødre og medfædre i udfordrende livsomstændigeheder, selvom særlige erfaringer 

også må formodes at være gældende for personer, der identificerer sig med disse markører. 
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INDSIGTER  
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Om farrollen – og at tage den på sig  

 

 

Fælles for fædrene fremgik det, at det betyder meget for dem at være fædre, og de 

fortæller stolt om deres børn. Selvom samtlige af fædrene ønsker at involvere sig i 

deres børns liv, er der stor forskel på, hvordan og hvor meget de involverer sig. 

Særligt ses stor variation i barnets første leveår, hvor samtlige fædre peger på, at 

moren er den vigtigste relation for barnet, men de selv deltager på forskellig vis. 

Forskellene skyldes særligt omstændigheder omkring behov for fars tilstedeværelse i 

forbindelse med psykisk eller somatisk sygdom hos mor eller barn, og hvorvidt far 

finder det givende og har let ved at være sammen med et helt lille barn eller først, 

når det bliver gammelt nok til ’at være aktivt’. Fædrene taler om at prioritere tid med 

deres barn og at	leve sig ind i leg og far-rollen. Men for mange er hverdagen i barnets 

første leveår kendetegnet ved, at det er svært at finde ind i den nye rolle og 

hverdagsliv. 

 

Når fædrene spørges ind til deres hverdagsliv med småbørn og deres forståelse af 

’farrollen’, fremgår det, at rollen som far kun i begrænset omfang handler om far-

barn-relationen i barnets første leveår. Fædrene prioriterer først og fremmest deres 

tid på de opgaver, der opleves som dem, familien samlet set har mest behov for at få 

gjort. For nogle handler det om at kunne tage barnet om natten, så en mor med 

depression kan sove. For nogle at få bygget deres hjem færdigt inden vinterkulden 

kommer, og for andre at blive færdig uddannede og komme i arbejde, så familien har 

et forsørgelsesgrundlag. Begrebet ’hjælp’ går ofte igen i fortællingen om at være far: 

fædrene fortæller, hvordan de hjælper til i hverdagen, hjælper til med 

børneopdragelsen, hjælper til om natten, hjælper til økonomisk, mv. Flere af fædrene 

taler om at ’tage ansvar’, når de taler om det at blive far. Dette ansvar relaterer sig for 

de flestes vedkommende først og fremmest til at sikre et hjem og 

forsørgelsesgrundlag for familien. Fædrene taler ofte ind i traditionelle kønsroller, 

når de beskriver deres rolle som far under graviditet og i barnets første leveår. Denne 

forståelse af, at ’far’ er en, der skal ’mande sig op’ og klare de problemer, familien 

bliver sat i, ser vi, har betydning for fædrenes måde at tilgå hjælp og vejledning i det 

nye faderskab, samt i hvordan de bidrager i familielivet i barnets første leveår.  

Men det gik først rigtigt op for mig, da jeg så den lille. Altså, i mine arme med dyne rundt om, og vi 
gik ind på den stue, vi skulle være på. (...) Det var følelsen af at blive voksen. (…) Også følelsen af 
’her er noget, som er værd at holde sig i gang med. Der er noget, man elsker her’. Du går ikke bare 
ud og drikker bajere hver weekend. Man vil faktisk gerne være omkring ens barn. 

 Far, Thy 
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Man kan ikke forberede sig på at blive far 

Fædrene havde overordnet set svært ved at forholde sig til det at blive far, før deres 

barn kom til verden. Det gik først rigtigt op for dem, at de skulle være fædre, lige op 

til fødslen, når hospitalstasken skulle pakkes, og moren til barnet var meget besværet 

af graviditeten. Fædrene oplevede sig først som ’fædre’, når de holdt deres barn i 

armene.   

 

Hoveddelen af fædrene havde, som denne far beskriver det, svært ved virkelig at 

forstå, at de skulle være fædre, og hvilken betydning det ville få for deres liv. Denne 

far fortæller, hvordan det først rigtigt gik op for ham, at de skulle have et barn, da 

vennegruppen få uger inden termin holdt et babyshower for dem. For de fleste fædre 

går det igen, at de ikke rigtigt kan forholde sig til, at barnet kommer, før enten lige op 

til termin, eller når de faktisk har barnet i armene første gang. Andre fædre fortæller, 
at de ikke havde gjort sig begreb om, hvor stor en omvæltning det ville være i deres 

hverdagsliv.  

 

Dette er interessant i forhold til, hvordan fædrene forbereder sig på at blive fædre. 

Selvom samtlige fædre prioriterede at deltage i møder med det offentlige 

sundhedssystem, fortæller flere samtidig, at de nærmest glemte alt om, at de skulle 

være fædre, når de gik ud af møderne med sundhedssystemet om graviditet og 

barnet. Som denne far formulerer det:  

 

De fleste af fædrene brugte meget lidt tid på at forberede sig mentalt, men var også af 
den holdning, at man ikke kan forberede sig på at blive far. ’Man ved ikke, hvilket 
barn man får’, som en af fædrene formulerer det: 

Jamen jeg gik vitterligt en måned, før hun fødte… der gik jeg stadig og tænkte, ’det går nok, der er 
tid nok endnu’. Jeg tager til Sjælland og ser fodbold med kammeraterne. Sidste gang, jeg gjorde det, 
var tre uger, inden hun fødte. Der var jeg på Sjælland og se fodbold. Det rørte mig ikke. 

 Far, Thy 

Jeg deltog så meget som muligt i scanninger og jordemoderbesøg. Og fødselsforberedelse og sådan 
noget. Man får tanken ’okay, det er faktisk ved at være snart’. Når du så kommer ud, og snakken 
går på noget andet, så er det sådan ’når ja, det sker jo, når det sker’, og så tænker man ikke rigtig 
videre over det. 

 Far, Thy 
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Samlet for fædrene blev det tydeligt, at ingen af dem i udpræget grad brugte tid på at 

læse om børns udvikling, forældreskabet mv. Enkelte havde fået bøger af deres 

sundhedsplejerske, men disse blev ikke åbnet, inden barnet kom. Efterfølgende blev 

de brugt som opslagsværker til hjælp i givne situationer. En havde fået besked på at 

høre bestemte podcasts om det at blive forældre af sin kæreste. Men ingen var selv 

opsøgende. For fædrene handlede det -	at forberede sig på at blive far -	i højere grad 

om at have et hjem og et	forsørgelsesgrundlag klar, når barnet blev født, end at have 

sat sig ind i barnets udvikling mv. Dette var særligt tydeligt hos de fædre, der var i 

overgangsperioder; fra uddannelse til arbejde, flytte sammen med moren til barnet, 

renovere et hjem, mv. En far beskrev, hvordan det kom bag på ham, at han skulle 

være far. Han var ikke klar til det, da han stadig var studerende. Denne far brugte 

graviditetsperioden på at blive færdig med sin uddannelse og finde et arbejde. For at 

nå det, inden barnet blev født, brugte han al sin tid, hvilket trak ham væk fra den 

fælles forberedelse og samtalerne om det forestående forældreskab. Men for denne 

far var det vigtigste at sikre familien et forsørgelsesgrundlag. Det fik dog den 

utilsigtede konsekvens, at moren til barnet ikke oplevede en fælles glæde ved 

graviditeten og det kommende barn. Hun udviklede en efterfødselsreaktion, som den 

pågældende far i et vist omfang beskylder sig selv for at være årsag til ved sit 

umiddelbart manglende engagement i ’projekt-baby’.  

 

Enkelte fædre spurgte deres nære venner med små børn til deres erfaringer med at 

blive far og fødslen i ugerne op til fødslen. Denne gruppe udgjordes hovedsageligt af 

fædre, for hvem de var blandt de sidste i omgangskredsen, der fik børn og de spurgte 

kun de absolut nærmeste venner. Når fædrene blev spurgt til muligheden for at 

Der er ikke så meget at være i tvivl om på forhånd, men man kan bare ikke forberede 
sig på at være far… man kan gøre sig en masse forestillinger, men står du med et 
kolikbarn, så aner du ikke, hvad du skal gøre. Står du med børn, som vi har haft, der 
ikke har været noget med, kan man heller ikke forberede sig på. Man tænker, skal du 
være så stille? (griner)... Man gør sig en masse tanker om det, og så står man der, og 
det er bare overhovedet ikke det, man har forventet. 

 Far, Ringsted 

Jeg havde ikke rigtig forberedt mig. Jeg blev enig med mig selv om, at du må tage det, 
som det kommer. Man ved godt, hvordan man skal opføre sig, og så måtte vi jo prøve 
at få det til at lykkes. Ofre alt hvad man har for at trøste barnet om natten. Der får 
man umenneskelige kræfter (…) Man ved godt, du skal ikke drikke bajere hver aften 
og weekend. Der er faktisk noget her, der skal fungere. Så prioriterer man det højere. 

 Far, Thy 
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indgå i grupper på internettet, hvor man kunne erfaringsudveksle vækkede det ikke 

resonans. De var generelt mere interesserede i at kunne spejle sig i andre fædre med 

småbørn, se hvordan de var sammen med børnene og have uformelle samtaler om 

det at være blevet far.  

 

Egen fars betydning for ens farrolle 

Fædrene havde generelt ikke gjort sig de store overvejelser om, hvordan de gerne 

ville være fædre. I samtalerne med samtlige fædre blev egne fædre nævnt, men for 

de fædre, hvis opvækst ikke bar præg af en dårlig relation til egen far, var det oftest 

kun i begrænset omfang. Fædrenes egne fædres rolle i deres barndom var de 

bevidste om, men kun få spejlede sig direkte i den. De fædre, hvis egen opvækst bar 

præg af voldelige forældre, forældre der havde misbrug, eller hvor forældrene havde 

været igennem (ofte grimme) skilsmisser, var dog mere bevidste om, hvilken type far 

og forældre de både ikke ville være og gerne ville være. Denne gruppe havde klare 

forventninger om at skabe andre rammer for deres børn og behandle deres børn 

anderledes, end de selv var blevet. De ville ikke være som deres egne fædre.  

 
 

Jeg har en ven med fire børn. Der sagde jeg til ham:	”Sæt mig ned ved et bord og fortæl 
mig ’how to dad’.”	Og der sagde han, at det kan man ikke. Man er nødt til at være 
meget tålmodig og overbærende (…) Så vi sad en hel aften og snakkede om at være 
far. Og det var godt. Det var en af de ting, hvor jeg blev ramt og tænkte	’det kan jeg 
ikke, vi bliver nødt til at aflyse det’. Det var otte dage inden [fødslen]. Det var det, jeg 
lige skulle have med i bagagen og udrustes lidt mere. Jeg tror, at hvis man kunne 
udruste far lige inden, ville det være fedt. Og det skal bare være lige inden, for det er 
først der, du er klar. (…) vi er for primitive til, at det kan være	halvvejs. Det skal være 
lige inden, så det ligger frisk i hukommelsen, når vi så får erfaringen med at blive far.  

 Far, Thy 

Jeg vil gøre så meget anderledes for mine piger. Noget så banalt som godnathistorie. 
Det var der ikke noget, der hed, dengang jeg voksede op. Så det er en praksis, jeg har 
taget til mig, vel kort tid efter jeg blev rask. (…) Altså det er ikke noget, der ligger i 
vores kultur at få læst godnathistorier, så det betyder rigtig meget - lige inden de 
falder i søvn, at man får den sidste connection med dem. Være til stede inden de 
lukker øjnene og bevidne det. Og så igen, fordi jeg havde ressourcerne og følte mig 
godt tilpas - det gjorde, at jeg selv nød det. 

 Far, København 
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Enkelte andre fædre fortalte om, hvordan deres far havde været i deres barndom, og 
at de gerne ville være som ham. Det beskriver denne far:  
 

  
 

Møder med det offentlige sundhedssystem vælges til 

Der er ikke et entydigt billede af, hvornår far er på banen under graviditet og barnets 

første leveår. De fleste forsøger dog at deltage i møder med det offentlige. Scanninger 

er særligt prioriteret. Fædrene beskriver særligt scanningerne som væsentlige for at 

skabe en forståelse af, at man rent faktisk skal til at være far, hvilket ellers opleves 

som svært at forstå og forholde sig til som førstegangs fædre. De første besøg hos 

læge, jordemoder, samt besøg af sundhedsplejersken, er også prioriteret. Det opleves 

som en god måde selv at få indsigt i den nye situation, de kommer til at stå i, men 

også som en vigtig måde at være der for moren til barnet.  

 

En anden far beskriver sit valg således:  

Ham jeg kalder for far (…) Mange gode ting, men der har også været en del 
problemer, hvor han har været lidt mere aggressiv osv. Det er nogle af de ting, jeg 
prøver ikke at tage med ind i det... Det er blevet svært… Herefter min datter er 
begyndt at få lidt problemer. Hun bliver påvirket af situationen herhjemme i hvert 
fald (…) Der begyndte jeg at blive ramt af det og blive ked af det over det. Føler det var 
min skyld, og alle de her ting, som jo nok er meget naturligt, men det gjorde, at jeg 
selvfølgelig blev ked af det. Så var der mindre overskud, så blev man mere irritabel og 
frustreret (…) Der kan jeg godt mærke, at der begynder de ting fra min fars adfærd, 
eller hvad skal man sige, at komme ind. Der skal jeg virkelig tage fat i mig selv nogle 
gange og sige: ”Hov, nu skal du lige slappe lidt af.”  

 Far, Randers 

Jeg vil gerne være som min far. Det var altid ham, der væltede rundt og legede med os 
nede på gulvet. Min mor har altid stået i køkkenet, så det… det var vores far, der tog 
os med ud på vilde rutsjebaneture og alt det der, man gerne vil som børn. Så det har 
altid været ham, jeg har set op til. 

 Far, København 

Jeg var sådan ret overbevist om, at jeg skal være med til det hele. Suge til mig og få alt 
den viden… Så når sundhedsplejersken kom den første lange tid, var jeg med. Det var 
nyt, og jeg skulle vide, hvad det var for en udvikling, han gik igennem, hvad det var for 
en udvikling, hun gik igennem, og vi gik igennem. 

 Far, København 



Fædrebarsel 2022 – Undersøgelse af erfaringer & anbefalinger 

 

17 

 

 

 

Fædrene falder dog ofte fra undervejs. Dette skyldes primært to ting. For det første, at 

det for de fædre, der er i arbejde, er svært at få fri til samtlige møder. For det andet 

kan flere af fædrene fortælle, at de har fået at vide, at det ikke er nødvendigt, at de 

deltager. Som en fortalte, havde deres jordemoder sagt, ’Du behøver ikke tage med 

hver gang’, og en anden fortalte:  

 

Sundhedsplejersken forstås overvejende som morens, og ikke barnets eller familiens. 

Dette understreges af, at det kun er mødrene, der har kontakten med 

sundhedsplejersken – samt de andre sundhedsprofessionelle i løbet af graviditeten. 

En far fortæller, hvordan han fandt ’morens sundhedsplejerskes’ telefonnummer på 

kommunens hjemmeside, da han havde behov for at formidle en bekymring om 

moren til barnets psykiske trivsel til vedkommende. Dette eksempel understreger, 

hvordan fædrene i overvejende grad er sat udenfor kontakten med det offentlige 

sundhedssystem, når det omhandler deres børn.  

 

Hverdagslivet som far  

Når fædrene i løbet af deres hverdage spørges ind til de gode og dårlige stunder og 

situationer som far, er det kun i begrænset omfang deres udfordringer, der fylder. 

Fædrene peger i stedet på almindelige hverdagsbegivenheder som nybagt forælder. 

Fædrene har bl.a. sendt følgende billeder og noter til spørgsmålene 

- En god situation med mit barn // En dårlig situation med mit barn. 

- Hvornår er det nemt at være far? // Hvornår er det svært at være far? 

Vi fik en [scanning] om måneden, fordi hun havde for højt blodtryk (…) Altså de første 
par gange var det da spændende at høre hjerterytme og sådan, men jeg kunne jo ikke 
se, hvad det var (…) Men som han blev ældre, kunne jeg godt se, at der var noget. Man 
kunne genkende, om det var ben eller arme man så på (…) Men lige så snart man 
træder ud ad døren fra scanningsområdet, så var den væk. Du har fokus på dit 
arbejde, din uddannelse. (…) Men jeg tog bevidst fri for at være med til dem, fordi jeg 
vidste, at [min kæreste] syntes, det var vigtigt. Altså jeg vidste ikke, hvor vigtigt det 
var for mig, for jeg har ikke prøvet det før, men hvis du synes, at det er vigtigt, så gør 
jeg også. Så vil jeg gerne tage chancen på det. Og heldigvis syntes uddannelsen og 
jobbet, at det var fint. Det er jo ikke alle steder, der tænker det (…) Jeg synes, det var 
vigtigt at komme med, men da jeg sad i det, syntes jeg, det var sådan lidt, ’har jeg taget 
fri fra arbejde for det her?’.  

 Far, Thy 

Vi havde en jordmoder, der bl.a. sagde:	”Ja ja [navn], nu er det jo ikke dig, vi snakker 
til, nu snakker vi til [kærestens navn]’. Og jeg sidder bare, jamen jeg har ikke engang 
sagt noget. Der bliver man fejet væk allerede på forhånd, ikke? Men det generer mig 
egentlig ikke, for det er jo kvindens hormoner, altså hormonbalance… det er jo hende, 
man skal have med. Det eneste jeg kan - det er at være opbakkende. 

 Far, Ringsted 
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Udpluk af billeder og noter fra mobiletnografi: 
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I forhold til de gode oplevelser sender fædrene noter og billeder af pusleritualer, 

stunder på legetæppet, når der bliver lagt puslespil, givet flaske, når man kommer 

hjem fra arbejde og får et stort smil, mv. I forhold til de dårlige stunder beskrives 

manglende nattesøvn, at skulle skifte en lorteble fire gange i løbet af en nat, når 

barnet græder og ikke kan trøstes, mv.  

 

I det omfang fædrene ikke synes, de selv gør det godt nok som fædre, er det i 

hovedreglen relateret til udfordringer med psykisk mistrivsel enten hos sig selv eller 

moren samt eget misbrug. I forbindelse med egen psykiske mistrivsel og misbrug er 

fædrene distancerede fra deres børn og har svært ved at relatere til dem.  

 

Når udfordringer omhandler relationen til moren, dårlig opvækst og relation til egne 

forældre, økonomiske vanskeligheder eller arbejdsløshed, opleves udfordringerne i 

højere grad at være problematiske for en selv eller familiens samlede hverdagsliv. I 

fædrenes bevidsthed går det kun i begrænset omfang udover deres relation med 

barnet og i det omfang, det gør, mener fædrene ikke, at de har et reelt valg for at 

handle anderledes. Flere fædre fortæller om, at de bliver nødt til at arbejde længe 

eller langt væk for at kunne få familiens økonomi til at hænge sammen, hvilket går 

udover den tid, de har med deres børn. Men fædrene gør det, de oplever, som den 

bedste måde at bidrage til familien som helhed. De fædre, der går arbejdsløse, har på 

den anden side ofte en tæt relation med deres børn, men mener ikke, at de bidrager 

til familien på den måde, de finder bedst.  
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Portræt af Anders 

 

Vil du være med til det, eller vil du ikke? 

Er det for sent at få en abort? 

Det var det første jeg spurgte om, da min kæreste sagde, hun var gravid.  

Hun rystede bare på hovedet af mig, hun vidste godt, hvordan jeg var på det punkt der. Så sagde hun til mig; 
du må vælge. Vil du være med til det, eller vil du ikke? 

 

Jeg var 20 år og et sted i livet, hvor jeg overhovedet ikke er nu. Jeg har været en rod førhen. Det er der ingen 
tvivl om. Der gik det op i gaderæs og fodbold, tjene nogle penge og gå ud og drikke nogle bajere og hygge 
med kammeraterne og slåskampe og alt muligt. 

 

Da jeg skulle være far, sagde mine forældre til mig: ”Er du sikker på, at du kan håndtere det?”. Det lyder jo 
hårdt at sige af ens forældre, men man skal også se det igennem, hvordan jeg var på det tidspunkt og 20 år 
gammel og gaderæs hver weekend, og var bare aldrig hjemme; stod aldrig stille. Nej, der tænkte jeg ikke på 
børn, det gjorde jeg ikk’… 

 

En måned før hun fødte… Der gik jeg stadig og tænkte; Det går nok, der er tid nok endnu. Jeg tog til Sjælland 
og så fodbold med kammeraterne og ja ja. Sidste gang jeg gjorde det, det var tre uger, før hun fødte. Det 
rørte mig ikke… Hun var ikke tilfreds med det. Så sagde jeg til hende; det skal nok være sidste gang, jeg 
tager til fodbold, inden jeg sådan spænder helt ind, fordi, altså, at være på Sjælland og så ringer hun og 
siger, at vandet er gået… Så er der lige pludseligt rigtig langt. 

 

Men det liv satte det en stopper for, da den lille kom. Fordi at der føler man… Der følte jeg i hvert fald et 
ansvar for; okay, her har du noget, du skal passe på. Fordi, det havde jeg ikke før. Der havde jeg mig selv. Og 
lillemor kunne passe sig selv. Der var ikke nogen, der skulle komme og bestemme over mig. Men det satte 
det en stopper for, og det er jeg rigtig glad for. Jeg elsker den lille pige overalt på jorden. 

 

Jeg tror også bare, at når man kommer fra sådan et sted, hvor der er fuld smadder på hele tiden, måske er 
det ikke helt lovligt, alt det man laver, og så kommer ind i… så idet man får fat om ens pige her, og man vil 
jo bare beskytte hende overalt. Det giver jo en voksen følelse. 

Jeg har ikke så travlt længere. Jeg plejede at køre til grænsen for klip i kørekortet, men nu tænker jeg mere, 
”hvis du nu kører galt…” Når den tanke begynder at spille ind, og man har faktisk en datter, der mister sin 
far. Og min datter ser helt vildt meget op til mig. Jamen så mister hun sin far… så falder farten. Det gør den 
bare. Selv min hustru synes, at jeg kører langsomt nu.  

 

Nårh ja, det sker jo, når det sker 

Jeg havde ikke rigtigt forberedt mig på at blive far. Jeg blev enig med mig selv om, at du må tage det, som 
det kommer. Man ved godt, hvordan man skal opføre sig, og så måtte vi jo prøve og få det til at lykkes. Man 
ved godt, du skal ikke bare drikke bajere hver aften og weekend og sådan noget. Der er faktisk noget her, 
der skal fungere. Så prioriterer man det højere. Ofrer alt, hvad man har, for at trøste barnet om natten. (…) 
Der får man umenneskelige kræfter.  
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Jeg deltog så meget som muligt i scanninger og jordemoderbesøg. Og fødselsforberedelse og sådan noget. Det 
var sådan, så får man tanken ”okay, det er faktisk ved at være snart”. Når du så kommer ud, og snakken går 
på noget andet, så er det sådan ”nårh ja, det sker jo, når det sker” og så tænker man ikke rigtigt videre over 
det. 

Jeg har ikke snakket med nogen venner om det, fordi de ikke kan sætte sig ind i det. Det eneste tidspunkt jeg 
snakkede med mennesker på min egen alder, det var, når jeg var med i et gruppeforløb, for der var andre 
drenge på min alder at snakke om sådan noget med. Og det var helt fantastisk. Også selvom det er folk, du 
ikke kender, og et eller andet sted ikke aner hvem er. Men at være med til babysvømning for fædre, det er jo 
mega sjovt. 

 

Som ung far, altså du kan sagtens være kommet fra, at du har lavet en hel masse lort i en del år; du kan også 
komme fra et sted, hvor du har mega mange penge, men et eller andet sted… Du står med samme nul-
erfaring fra start af. Du kan have hørt på nok så mange mennesker, men når barnet kommer… Du starter fra 
samme nul-erfaring af, ultimativt. Altså at starte op derfra; alle folk starter på ny-agtigt. Det giver noget, for 
mig i hvert fald.  

 

Jeg var lige blevet udlært lige der omkring, da vi fik den lille. Men jeg havde tre måneder, jeg skulle afholde 
nede på det firma, hvor jeg var. Og jeg havde fat i toppen af fagforeningen fordi; kan vi rykke det til [by], 
altså bare gøre et eller andet? Men der var ingenting at gøre. Så jeg lagde de første tre måneder af min 
datters liv deroppe. 200 km væk. Jeg så hende kun tirsdag, torsdag, og så i weekenden. Jeg ville gerne have 
kørt hver dag, men vi havde ikke råd til benzinen.  

 

Jeg havde de fjorten dages barsel der i starten. Og det er ren og skær økonomisk bestemt. Fordi alt den tid, 
jeg har kendt min kæreste, der har hun fået SU, praktikpladsløn, alt det der. Det er altid mig, der tjener 
pengene hjem. Så jeg synes også, det er fuldstændigt åndsvagt med at dele den halv halv op med barsel, fordi 
jamen det har altid været mig, der hiver den økonomiske del hjem. Og skal jeg så være væk fra det i 4-5 
måneder? Jo vi ville da have penge til det. Selvfølgelig. Vi ville strukturere det og så justere ned derefter. Men 
der er altså bare lige nogle ting, der er lidt mere rare at have luft i budgettet til med en lille en.  
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Om barsel – fædrenes overvejelser og 

erfaringer 

 

Fædrene forstår i overvejende grad barslen som moren til barnets. Derfor er det for 

de fleste fædres vedkommende naturligt, at moren til barnet har mest at skulle have 

sagt i forhold til fordelingen af barslen. For en stor del af fædrenes vedkommen har 

farens barsel ikke været et samtalepunkt i familien. De fleste af fædrene forstår 

barsel som de 14 dages forældreorlov umiddelbart efter fødslen. Flere af fædrene har 

ikke sat sig ind i, hvilke regler der er for barsel, og hvad der gælder for dem såfremt 

de er på forsørgelse, eller hvilke muligheder for barsel de har på deres arbejdsplads 

såfremt de er i arbejde. 

 

Der er ikke et entydigt billede af, hvorvidt fædrene ønsker barsel. De fleste er dog 

helst fri for at holde en længere barsel og vil hellere lade den gå til spilde end tage 

den, hvis de har et valg. Særligt fremgår det, at barsel afholdt alene med barnet ikke 

er noget, hoveddelen af fædrene hverken ser frem til eller ønsker. Blot én far har 

holdt en længere selvvalgt barsel (tre måneder), en har holdt en længere barsel 

grundet sit barns sygdom (fire måneder), og tre har holdt barsel, fordi moren til 

barnet har været for hårdt ramt af enten efterfødselsdepression eller af mén fra 

fødslen til at kunne varetage barnet (mellem tre uger og halvanden måned). To 

planlægger at holde barsel, når deres børn skal køres ind i vuggestue/dagpleje. 

Såfremt det er nødvendigt for, at familien kan fungere i hverdagen, eller moren til 

barnet beder fædrene om at tage barsel, tager fædrene barslen. Enkelte fædre 

overvejer at bruge deres barsel som ekstra fridage og ferieuger løbende over barnets 

første leveår for at skabe mere fleksibilitet i hverdagen. Kun få fædre fortæller 

positivt om at tage barsel, og særligt andengangs fædre tænker barslen som en måde 

at skabe en god far-barn-relation.  

 

Fædrene tager hovedsageligt barsel for at hjælpe til i hjemmet  

Når familierne taler om og beslutter sig for, hvorvidt og hvordan far tager barsel, er 

det ud fra økonomiske og praktiske argumenter fremfor at være et spørgsmål om 

relationsdannelsen mellem far og barn. Særligt økonomi er en væsentlig 

opmærksomhed, når familierne/fædrene skal beslutte sig for fordelingen af 

barselsorloven. Flere påpeger økonomi som et problem ift. at tage barsel. Særligt gør 

det sig gældende for fædre, der må gå meget ned i løn som accord-ansatte, hvor 

barslen bliver på minimums accorden / timeløn, hvilket familiernes økonomi ikke er 

bygget til.  
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Når fædrene er i situationer, hvor de ville gå ned i løn eller skulle være på 

barselsdagpenge i den periode, de tager barsel, opleves det sjældent som det bedste 

for familien som helhed, at far tager barsel. Særligt de fædre, hvis udsathed på 

forskellige måder knyttes sammen med en økonomisk udsathed, forstår ikke barsel 

som en måde, hvor de bidrager særligt til familiens ve og vel. Derimod får det stor 

negativ betydning i hverdagen med den manglende økonomi.  

 

For de fædre med anden etnisk herkomst end dansk, der har status som flygtninge, 

gør økonomien sig bl.a. gældende i kraft af retningslinjer for, hvor meget man skal 

tjene per år for at opfylde kravene til at søge permanent opholdstilladelse. De kunne 

ikke tage barsel og leve op til kravene, da de var i ufaglærte og lavt betalte jobs, som 

samtidig ikke havde gode barselvilkår.  

 

Barsel handler kun begrænset om far-barn-relationen 

Barsel tales der for langt største delens vedkommende ikke om med forventning eller 

glæde, men er et spørgsmål om at få hverdagen og familien til at fungere. Hvis 

fædrene tager barsel er det oftest for at kunne bidrage i starten, mens moren har det 

hårdt, når barnet skal køres ind i vuggestue/dagpleje, eller hvis der opstår et behov 

for ekstra hjælp i hjemmet grundet mors eller barns sygdom.  

 

Den første måned af barnets levetid adskiller sig i fædrenes forståelse af barsel. Flere 

peger på, at de gerne ville have holdt barsel hele den første måned for at hjælpe til, 

mens moren til barnet stadig er fysisk mærket, og alt er nyt. Igen gør det sig 

gældende, at barslen ikke er en prioritet som en måde at danne positive far-barn-

relationer, mens barnet er lille. Men er et spørgsmål om at få et familieliv og en (ny) 

hverdag til at fungere.  

Der er mange håndværkere, der tjener langt over 200 kr. i timen, men skal de gå ned 
på barselsdagpenge? Hvem har råd til det? At reducere sin løn med det halve? Enten 
så skal du have en rigtig god opsparing eller en rig farmor eller et eller andet. Så for 
os, der ville det nok gå tabt. 

 Far, Ringsted 

Jeg havde de fjorten dage der. Og det er ren og skær økonomisk set. Fordi alt den tid 
jeg har kendt hende, har hun været på SU, praktikplads løn, alt det der. Det er altid 
mig, der tjener pengene hjem. Jeg synes også, at det er fuldstændigt åndsvagt med at 
dele den halv halv op med barsel (…) Jamen det har altid været mig, der hiver den 
økonomiske del hjem. Og skal jeg så være væk fra det i 4-5 måneder? Jo, vi ville da 
have penge til det. Selvfølgelig. Vi ville strukturere det og så justere ned derefter (…). 
Der er altså bare lige nogle ting, der er lidt mere rare at have luft i budgettet til.  

 Far, Thy 
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En række af fædrene finder det svært at danne relation med børnene, når de er helt 

små, og er derfor bekymrede for, hvordan de skulle få tiden til at gå. Disse fædre er i 

tvivl om, hvordan de ville håndtere det at gå på barsel, som de to fædre her 

beskriver:  

 

 

Et flertal af fædrene ønsker således ikke at tage barsel, og flere er villige til at lade 

den gå tabt, hvis de kan undgå at holde barsel.  

 

Positive erfaringer med tilknytning avler mere lyst  

Hvor der er en tendens til at førstegangs fædre er mindre tilbøjelige til at vægte 

barsel som relationsopbygning og i højere grad ser barsel, som et spørgsmål om at 

kunne hjælpe til i familien, er der også en tendens til at fædre, der får deres andet 

barn i højere grad afsøger mulighederne for at kunne tage barsel. De italesætter eget 

ønske om at bruge tid med deres barn som årsagen til, at de i højere grad overvejer at 

holde barsel med deres andet barn.  

 

Denne far var der næsten ikke med sit første barn i de første måneder grundet 

arbejde. Dengang havde han det fint med ikke at skulle have barsel og arbejde meget 

væk fra hjemmet. Men nu, hvor han venter sit andet barn, vil han prioritere at tage 

barsel. Han er dog stadig meget imod øremærkning af barsel, da det må være op til 

den enkelte familie, hvordan de kan få det til at hænge sammen rent økonomisk.  

 

Jeg kan ikke engang holde tre ugers sommerferie. Hvordan skulle jeg gøre med 7 
ugers barsel? Altså hvis det virkelig skal være, så kunne jeg godt, men jeg vil helst 
være fri. 

 Far, Thy 

Det skulle jo nok gå, men jeg er jo bange for, at jeg ville kede mig i og med, at jeg ikke 
er bedre til at fordybe mig i leg. Det er en stor frygtfaktor for mig faktisk. 

 Far, Ringsted 

Vi har snakket om, at jeg skulle tage den sidste del af barslen, og det vil jeg rigtig 
gerne (…) Fordi der er så mange ting, du går glip af i den første tid… nu her med den 
første, hvor jeg ikke var der så meget de første måneder, der gik jeg glip af så meget. 
Det første smil, den første tand… der var så mange ting, jeg gik glip af (…) Når hun 
kommer i den alder, sådan 6-7 måneder, er der en mulighed for, at det er mig, der ser, 
at hun vil stille sig op, kravle første gang eller gøre et eller andet første gang. 

 Far, Thy 



Fædrebarsel 2022 – Undersøgelse af erfaringer & anbefalinger 

 

25 

 

 

Flere fædre fortæller, hvordan de oplever det svært at finde ind i rollen som far. 

Mange oplever at barnet knytter sig mere til moren i starten, og selvom de oplever 

det som helt naturligt, da børnene ofte ammer og moren er på barsel, får det i nogle 

tilfælde karakter af afvisning af far. For enkelte bliver oplevelsen af, at deres børn 

afviser dem i kraft af, at de ikke må skifte ble, give flaske eller putte barnet, den 

sidste dråbe, der skubber dem ud i depression eller overvejelser om at gå fra moren 

og barnet. De føler sig bekræftet i ikke at slå til som forældre.  

 

 
 

Stor variation i hvor meget fædrene taler om barsel og farrollen 

Fædrene taler kun begrænset med andre om barsel, og betydningen af at være alene 

på barsel for tilknytningen til barnet synes at være helt fraværende. Når der tales om 

barsel blandt kollegaer og venner, er det oftere med skrækhistorier end fortællinger 

om den betydning, barslen havde for tilknytningen til barnet.  

 

Når fædrene taler om barsel og farrollen er det vigtigt for dem, at de kan spejle sig i 

den anden, hvis de skal have en dybere samtale om det at være far. Flere bruger de 

nære venner de har, der selv er i samme situation, til at spejle sig i og snakke med. 

Fædrene er i mindre grad tilbøjelige til at tale om deres tanker om det at være far 

bredere ud i deres netværk. Fædre, der ikke har venner med børn, har en tendens til 

at lukke sig om sig selv, da de ikke finder genkendelse og for nogens vedkommende 

heller ikke accept af den nye situation, det er at være blevet far.  

Jeg var mere ked af det. Jeg var ikke rigtig til stede, var mere sur… så [min kæreste] 
siger, at der er et eller andet galt. Og det kunne jeg jo godt selv se… jeg følte mig heller 
ikke glad, når jeg kom hjem. Jeg glædede mig ikke til at komme hjem, fordi jeg 
begyndte at få det dårligt, og det var bare ikke sjovt at skulle hjem til et sted, hvor 
man altså… hvor man ikke følte sig til nytte… han [barnet] begyndte også på, at jeg 
ikke måtte give ham mad, jeg måtte ikke skifte hans ble og sådan noget. Det var også 
det, der begyndte at tære på mig, kunne jeg mærke (…) Jeg tog det meget personligt, 
og det skulle jeg lære at arbejde med… så til sidst følte jeg bare, at alting var lige 
meget. Sådan blev det med alt. Fordi, altså, jeg har jo sagt nej til alt, efter vi har fået 
ham, fordi jeg synes, jeg skal være så meget hjemme med ham og overtage så meget 
som muligt. Også fordi min kæreste har en kronisk sygdom, som gør, at det er ekstra 
hårdt for hende (…) Der var jo flere gange, jeg sagde til mig selv, da jeg kørte på 
arbejde at ’nu er det slut. Jeg gider ikke mere. Nu går jeg fra hende, og så må hun tage 
sig af ham, fordi jeg kan ikke mere’ (…) Jeg ville jo have været ulykkelig, hvis det var 
gået sådan, så hjælpen kom lige på det rette tidspunkt. Men jeg var klar til at afgive 
ham… Altså hvis ikke hun ville have, at jeg så ham, så måtte det være det… 

 Far, Bornholm 
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Særligt de unge fædre kommer nemt til at blive alene med farrollen og kan opleve sig 

isolerede, da de ofte vil være de første i deres omgangskreds, der er blevet forældre 

og pludselig må ændre deres prioriteter.  

 

 

At deltage i fædre-netværk giver positive erfaringer  

Flere af fædrene har ikke et større netværk, hvor de kan spejle sig i andre fædre, og 

peger derfor på muligheden for at indgå i netværk med andre fædre og familier, hvor 

de samtidig kan få en større selvsikkerhed i, at de som fædre gør et udmærket stykke 

arbejde og gerne må have holdninger til, hvordan barnet skal opdrages og bedst 

bliver passet. Særligt i barnets første år peger de på usikkerheder i at tage far-rollen 

på sig og stole på egen dømmekraft som fædre.  

 

Skal trækkes til ellers givende fællesskaber for fædre 

Fædrene finder kun i meget begrænset omfang selv vej til de fællesskaber for 

nybagte familier og mere specifikt for fædre, som de bliver præsenteret for. Når de 

kommer afsted har det oftest været som følge af vedholdene sundhedsplejersker 

og/eller partnere. Enkelte fædre husker at være blevet præsenteret for nogle 

fællesskaber, som, de på bagkant tænker, kunne have været givende for dem at være 

en del af, men som de ikke på det tidspunkt, de fik dem præsenteret som mulighed, 

enten var i stand til at komme afsted til eller ikke fik taget sig sammen til at møde op 

til. Fædre, der er blevet inviteret med i fædregrupper af fædre i deres netværk, er 

mere tilbøjelige til at deltage.  

Jeg tror også med både min egen sygdom og sygemelding, plus det at få barn, der har 
jeg trukket mig meget. Ligesom lige har skullet finde sig selv i det. Så har jeg 
distanceret mig selv lidt mere fra forskellige vennegrupper. Ikke bevidst, men det er 
bare… Man er lidt overvældet af alting.  

 Far, Randers 

Når man er ung far, og man som i mit tilfælde, er den første i vennekredsen (…)  Altså 
de forstår ikke… ”Hvorfor kan du ikke komme ud og drikke øl og sådan noget der?” 
De kan ikke helt sætte sig ind i det på samme måde. 

 Far, Thy 
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De fædre, der har deltaget i grupper for fædre, er dog alle positive over den 

forandring, det har gjort for dem i relation til deres selvforståelse som fædre. De er 

blevet mere selvsikre i rollen som far. De har fået en bedre forståelse for, hvordan 

man interagerer med de helt små børn, og hvilke aktiviteter man kan lave med dem. 

For fædrene har det vigtigste ved at deltage i grupperne været muligheden for at 

resonere sine erfaringer med andre i tilsvarende situationer i de uformelle samtaler 

med andre fædre om hverdagen som nybagt familie.  

 

 
 

 
  

Der kunne nok godt være noget mere inddragelse fra sundhedsplejerske. I form af at 
gøre opmærksom på, hvad er der af tilbud, du kan lave med dit barn sammen med 
andre mænd. For ja, vi kan godt tage i mødregruppe, men det kommer ikke til at ske. 
Men hvis man sidder, og man så kalder det en fædregruppe… det ved jeg ikke… nogle 
andre tilbud, hvor man kan gøre noget med sit barn og andre mænd og andre børn, 
fordi meget af det går også ud på socialisering med børn. Aktivering med børn. 

 Far, Ringsted 

Hvad ved vi fra tidligere undersøgelser? 

Fra projektet Fædre på Forkant (SUS, 2019), hvor tre forskellige fædregruppe-koncepter er 

blevet afprøvet og evalueret, ved vi, at fædrene beskriver:  

- At fædrene har savnet et tilbud rettet mod dem, som far. 

- At de har fået større selvtillid og selvsikkerhed i rollen som far af at deltage i en 

fædregruppe. De føler sig mere ligeværdige som forældre efter deltagelsen.  

- At fædrenes større selvtillid i rollen som far har resulteret i, at de i højere grad 

tager over med børnene i hjemmet.  

- At fædregrupperne giver et fortroligt rum til at dele erfaringer – både positive og 

negative – og at det gavner kommunikationen med barnets mor, hvad enten 

forældrene er sammen som par eller bor hver for sig.  

Hvad ved vi fra tidligere undersøgelser? 

I interviewundersøgelsen Bedre Fædre (2017) peger mange af fædrene på, at de føler sig 

forbigået og overset i de mange tilbud fra det offentlige systems side. De peger ligeledes på 

at kommunikationen og den direkte kontakt ofte bliver rettet mod mødre. Fædrene peger 

konkret på en række strukturelle problemer ift. fædres vilkår og involveringen af fædre i de 

kommunale tilbud:  

- Adskillelse af fædre fra mor og barn på hospitalernes fødeafdelinger 

- Manglende opmærksomhed på fædre fra jordemødre 

- Tilbud på mødrenes præmisser i sundhedsplejen 

- Møde og aktiviteter ligger ofte i arbejdstiden 

- Manglende overblik over lokale tilbud specifikt målrettet fædre 
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Portræt af Didier  

Jeg havde faktisk gjort det forbi med hende. 

Jeg tager på drengetur den weekend. Og så i toget på vej hjem får jeg en besked fra hende om, at hun er 
gravid. Og der tror jeg til at starte med bare er sådan, altså at hun bare siger det for at komme tilbage. Så den 
kører jeg lidt af på…  

Så sender hun så billeder af graviditetstesten. 

Hun er i tvivl, og hun ved sgu ikke rigtig, om hun vil beholde barnet. Jeg var gået fra hende, og sådan. Og alle, 
jeg har, sagde, at ”Det skal du ikke”. Men jeg kunne bare mærke, at det ville jeg gerne. Jeg ville gerne have det 
barn. Set nøgternt på det, så var det jo… Så skulle vi aldrig nogensinde have haft et barn. Men der, hvor vi 
står i dag, der er vi jo sindssygt glade begge to. Vi har den dejligste pige.  

 

Som en tyv om natten  

Jeg havde forestillet mig, at det ville være hårdt at blive far... Altså, nu løber jeg også halv- og helmaraton, og 
det er sådan fysisk udmattelse. Det var lidt sådan, jeg havde forventet, at det skulle være. Fysisk hårdt. Men 
det er psykisk hårdt. Altså det var på en helt anden måde. Den første uge - fint! Det var spændende. Og så 
kommer det bare sådan snigende; du har ikke fået søvn... Det var lidt det, der kom bag på mig, at det kom 
som en tyv om natten. Nu var man far, og det var på en helt anden måde, end man havde forestillet sig. Det 
var hårdt, men det var, altså ja, psykisk hårdt.  

 

Gryden koger over  

Moren og jeg er ikke sammen i dag. Det hele var bare sådan en gryde, der lå og kogte. Altså, fordi, der var 
simpelthen så mange komplikationer; jeg var gået fra hende, corona, vi troede vi skulle have et handicappet 
barn … Og hun følte sig fraværende over for sin dreng …  

Og så udviklede hun jo så en fødselsdepression. 

Sundhedsplejersken var bekymret i oktober. Og så rammer vi november, og ustabiliteten begynder bare at 
tage ved i styrke. Jeg arbejder hjemme, og det der med, at jeg står op og så går ind på et andet værelse og 
sidder en hel dag, og så står hun bare med alt lortet med den lille og den store inde i de andre værelser… Det 
med at jeg var hjemme, men jeg var ikke hjemme. Det var sådan en kæmpe provokation for hende. Så vi har 
bare skænderier hele tiden. November, december, januar, februar…  

Der var en gang i december, hvor lyset fuldstændig slukkede for hende. Hun sætter sig ind på soveværelset 
med to flasker vin og bare nedrullede gardiner, og har så bare sonet ud…  der ammede hun stadigvæk, men 
heldigvis var hendes dreng hos faren… Jeg sidder inde i stuen, med min pige… Så vågner hun… ”Astrid er 
sulten.” - ”Jeg gider ikke.” - ”Hun er sulten.” - ”Jeg gider ikke.”… Og så stod jeg der… okay, hvad fanden gør jeg 
så? Det var en hverdagsaften klokken et eller andet, men jeg ringer til min terapeut og forklarede situationen 
for, hvad fanden gør jeg? ”Okay. Det du gør er, at du pakker hende ind og så går du over og køber noget 
erstatningsmælk og så giver du hende mad. Så må du tage ansvar nu.” Så gik jeg så over og gjorde det… og det 
var bare sådan grænseoverskridende. At blive umyndiggjort og stå med et lille spædbarn... Jeg havde sådan 
lidt en forestilling om, at når man får et barn, jamen så er man bare i gang. Så er man til rådighed, selvom det 
er sindssygt nederen. Men det er jo derfor, du har en mand til at understøtte dig. 

Sådan nogle episoder var der bare flere og flere af. 

Lige pludselig bliver man sådan primær.  
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Kl. 17 stemplede jeg ud 

Vi havde været til parterapi og alt muligt, men det var bare ikke til at redde. Der var sket så mange ting, så 
da hun sagde, jeg tror ikke at jeg kan være sammen med dig mere, havde jeg gået i et halvt år og tænkt, 
hvornår fanden skal jeg ud herfra? Altså man havde ikke turdet tage skridtet, fordi jeg vil gerne have en 
familie. Men jeg var mentalt klar… Så flyttede jeg ud til en kammerat og boede på et værelse. Kort efter gik 
jeg så på barsel…  

Alle hverdage kom jeg hjem til moren halv ni, så kunne hun følge hendes dreng i skole, og så havde jeg så 
Astrid til klokken fem. Og så cyklede jeg så hjem. Det var super underligt… Altså, også fordi det var som 
om, jeg kom på arbejde. Jeg ville ikke have været den tid foruden, fordi de måneder var super gode for 
mig, altså jeg fik en virkelig god tilknytning til min pige, fordi hun havde været hos moren rigtig meget. 
Men det var underligt… så blev klokken fem, og så kom hun hjem med drengen, og så stemplede jeg ud…  

 

Jeg følte mig som den ressourcestærke 

Jeg synes, det er hårdt at være far og så finde ud af at i hele det system, vi har, så betyder far i dag 
nummer to. Mødrehjælpen, familierådgivningen, sundhedsplejersken, alle sammen støtter op om, at når 
man går fra hinanden og barnet er omkring et år, så hedder det en overnatning hos far hver 14. dag, og så 
noget sporadisk samværstid i løbet af ugen. 

Da vi gik fra hinanden, spurgte jeg mine venner, som havde været igennem den samme proces. De sagde, 
tag hvad du kan få, og lad være med at tage den retssag. Du kommer bare til at bruge penge, du ikke har, 
tid du heller ikke har, og du kommer til at få en usund proces med moren til dit barn. Og du bliver psykisk 
knækket af at kæmpe med et system, som stadigvæk er ubalanceret. Og nu har jeg jo været venner med 
dem og har set, hvor slukket de har været i de perioder de har kørt deres… 

Jeg er med på, at hendes base bliver hos moren, selvom… Altså, det kan gøre mig ked af det, når jeg kan se, 
at hun bliver hentet i vuggestuen af en mor eller søster til min eks, for det er jo, fordi hun ikke kan 
varetage det. Der burde hun jo bare være hos mig…  

Når jeg henter, har jeg en lille frygt for, om hun kan genkende mig…  

Altså jeg er hendes far. Det burde jeg ikke have, men det har jeg har. Og hun kan jo godt genkende mig. 
Hun løber mig i armene…  

Men frygten er der hver gang…  

Der bliver jeg faktisk lidt sur på familierådgivningen, fordi de også meget klart sagde, at basen er hos mor, 
og så sagde jeg ”også selvom hun er psykisk ustabil? Også selvom hun ikke kan varetage barnet? Også 
selvom der har været gange, hvor jeg har været nødt til at komme og hente vores pige, fordi hun ikke selv 
kunne varetage hende, efter vi er gået fra hinanden?” De har ikke sat sig ind i, hvordan 
familiekonstellationen egentlig er i vores situation.  

Jeg følte mig som den ressourcestærke - som overskudspersonen, som kunne varetage både hendes eget 
barn og vores barn. Hvis de havde observeret mig og hende med barnet, eller det hjem vi havde… Det er jo 
barnets tarv, at enten mor eller far henter. Og når man er hos mor, så henter mor, og så er mor inden for 
rækkevidde, og når hun er hos far, jamen så har jeg hende hele tiden og har hende ikke ude af syne. 

 



Fædrebarsel 2022 – Undersøgelse af erfaringer & anbefalinger 

 

30 

 

 

Far oplever sig som en mindre vigtig 

forælder 

 

På tværs af interviewene bliver det tydeligt, at far opleves som en mindre vigtig 

forælder end mor. Dette går igen i møderne med det offentlige sundhedssystem, i 

hverdagen som småbørnsfamilie, og i deres selvforståelse som forælder.  

 

Far er accepteret, men mor er primær 

I møderne med det offentlige oplever fædrene sig ikke som ligeværdige forældre med 

moren. Fædrene fortæller, at de oplever at deres tilstedeværelse er accepteret, men 

deres rolle eller betydning for barnet som far og omsorgsperson er ikke i sig selv et 

fokuspunkt i nogen af samtalerne.  

 
 
Som beskrevet ovenfor kan den manglende inddragelse af far få den konsekvens, at 

fædrene trækker sig fra møderne med det offentlige sundhedssystem. Dette får så 

igen den konsekvens, at fædrene går glip af viden om barnet og/eller graviditeten, 

hvormed de bliver mindre vidende end moren. Der er således tendens til en negativ 

spiral ift. fars engagement ved manglende italesættelse af betydningen at fars 

deltagelse.  

 

For langt de fleste fædre opleves det ikke som et problem. En far fortæller dog, 

hvordan tænkningen om far som sekundær forælder, får konsekvenser for hans 

muligheder for at danne relation med sit barn i det øjeblik, han og barnets mor går 

fra hinanden. Når mor og far går fra hinanden, er barnets base som udgangspunkt 

hos moren. For denne far har separationen med moren ført til, at han kun ser sit 

barn sporadisk. Hver gang han henter sit barn fra vuggestue, er han nervøs for, om 

det kan genkende ham.  

Jeg har følt, både med jordemoderen og også med sundhedsplejersken, at min 
tilstedeværelse… selvfølgelig var det godt, at jeg var der, men jeg havde ikke behøvet 
at være der (…) Størstedelen af den samtale, der var, når sundhedsplejersken var på 
besøg, det var omkring mor-barn-relation, og så var der dedikeret 10-15% til far… Vi 
er andenviolin som mænd. 

 Far, København 
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Fædrene internaliserer forståelsen af far, som mindre vigtig 

Fædrene peger dog også selv på, at moren er den vigtigste relation for barnet. Dette 

gælder også to af fædrene, som ellers i høj grad har overtaget den primære omsorg 

for barnet, fra det var helt spæd, og som barnet nu reagerer bedre på end moren. 

Fædrene har internaliseret den forståelse af faren som ’anden violin’, som også gør 

sig gældende i deres møder med repræsentanter fra sundhedssystemet. At far forstås 

som mindre vigtig end mor, er interessant, da vi kan se, at det har betydning for, 

hvilken rolle fædrene tager overfor det nyfødte barn. Mødrene får oftest den 

primære omsorgsrolle og bliver definerende for, hvordan fædrene er sammen med 

deres børn.  

 

Mødre har stor betydning for selvforståelsen som far 

Det går igen på tværs af fædrene, at moren til barnet har stor betydning ift., hvorvidt 

fædrene kan finde glæde og tryghed i den nye rolle som far. Der er en tendens til, at 

moren agerer ekspert på det nyfødte barn og bestemmer, hvordan og hvornår faren 

bør være sammen med sit barn. Flere fædre oplever sig usikre på, hvorvidt de gør 

’far’ rigtigt og kommer til at følge morens anvisninger. En stor del finder tryghed i at 

moren til barnet har sat sig ind i, hvordan man skal være sammen med en nyfødt og 

kan give den viden videre. Men for andre får det den konsekvens, at de trækker sig 

fra familien, da de føler, at de hele tiden gør noget forkert. De oplever, at de må følge 

mors anvisninger, og mister deres selvstændighed som omsorgsperson. En far 

fortæller:   

 

Denne far deltog senere i en fædregruppe, hvor han fandt tryghed i sin rolle som far 
ved at spejle sig i, hvordan andre fædre var sammen med deres børn. Han begyndte 
at sige til og fra overfor moren til sit barn og fandt ud af, hvordan han ville agere far.  

 

Der kan jeg så mærke, at jeg synes, det er hårdt at være far. Og finde ud af i forhold til 
hele det system vi har, at far i dag betyder nummer to. Altså, at både mødrehjælpen 
og familierådgivningen… sundhedsplejersken; alle sammen støtter op om, at når man 
går fra hinanden, og barnet er omkring et år, så hedder det en overnatning hos far 
hver 14. dag, og så noget sporadisk samværstid i løbet af ugen. 

 Far, København 

(…) Jeg blev far, og det var lidt anderledes end, hvad jeg havde forestillet mig, ikke? 
Men det var meget på morens præmisser, og det var alt, hvad hun sagde, at jeg skulle 
gøre, og alt, hvad jeg gjorde, var forkert, følte jeg… Til sidst endte jeg faktisk ud i et 
misbrug.  

 Far, Ringsted 
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At moren definerer samværet med barnet, kan også få den konsekvens, at fædrene 
kommer til at trække sig fra hverdagsforpligtigelserne med deres børn og ikke finder 
tryghed i, at de kan passe deres egne børn alene.  

 

 

 
 
 
 

Jeg elsker dem fra hjertet, men jeg kan mærke, at den er ikke helt dybt i mig, i form af 
at… jeg ville ikke kunne klare mine piger i en uge eller måske nogle dage. Med at give 
dem tøj på og alle de ting, der skal til. Det tror jeg faktisk ikke, jeg ville… Og jeg VIL 
gerne. På en måde vil jeg faktisk gerne. Men jeg tror ikke, jeg har det i mig - at passe 
dem en hel dag alene. 

 Far, København 

Hvad ved vi fra tidligere undersøgelser? 

Fra interviewundersøgelsen Bedre Fædre (2017) kan vi se at der stadig er en tydelig tendens 

til, at mødre fungerer som eksperter og gatekeepere i forhold til de nyfødte børn. Far bliver 

ganske ofte ’mors elev’, og moren bestemmer i større eller mindre grad, hvilken rolle og 

hvilket samvær faren skal have med barnet. Rollefordelingen opleves på mange måder 

naturlig, fordi moren ofte ammer og går på barsel i de første måneder, efter barnet er født.  
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Portræt af Albert 

At blive far – og føle sig utilstrækkelig  

Jeg blev far, og jeg blev rigtig glad for det.  

Men det var også lidt anderledes, end hvad jeg havde forestillet mig. Vi var meget forskellige med 
opdragelse… eller, altså sådan, hvordan man skal være sammen med børn, ikk’? Hun vil rigtig være 
københavner-spelt mor. Og jeg vil mere være nede fra landet af, du ved, nu tager vi det stille og 
roligt, lader ham udforske og sådan noget ikk’? Når det skal være korrekt og instagram-agtigt, det er 
bare slet ikke mig, vel?  

Jeg er en type, som ikke rigtig siger nej. Jeg kan ikke rigtig… altså hun er meget sådan, det skal være 
hendes vej eller ingen vej, og så er jeg bedre til at sige, jamen så bliver det jo bare din vej. Og det går 
og stresser én utrolig meget, altså samtidig med at jeg kører det job, hvor jeg arbejdede mellem 10 og 
16-18 timer i døgnet, ikke. Det er jo meget forskelligt ikk’? Jeg kommer hjem fra arbejde, og det eneste 
jeg har lyst til, det er mere eller mindre at slappe af, bare hygge mig med mit barn. Men så skal man 
det ene eller det andet, og der er lige noget vasketøj. Jamen du har gået hjemme hele dagen, kunne du 
ikke? Det hele skal der være styr på. Og så kan jeg lige sove 3 timer, og så kører jeg på arbejde igen.  

Og sådan blev det bare ved, og til sidst var arbejdet en flugt, og så var det, at jeg stod i det der 
misbrug, fordi det skete på arbejdspladsen sammen med min makker. Så måtte jeg sige op efter et år.  

Jeg følte mig ikke tilstrækkelig nok.  

Jeg kan ikke være der som far.  

Jeg kan ikke være der som kæreste.  

Jeg kan ikke være der som mand og som menneske. 

… og når man bare ikke har flere timer i døgnet, så bliver man nødt til at klare det på en eller anden 
måde…  

Men det at være far imens, det er lidt en sløret periode, for jeg var der jo ikke. Jeg var ikke mentalt til 
stede, og det er jo det, man godt kan kalde min form for fødselsdepression eller efterfødselsreaktion, 
ikke. For den kom ca. efter, han var en 3-4 måneder eller sådan noget.  

 

Jeg har 400 masker på 

Jeg har jo gået i flere måneder og håbet på, at jeg blev opdaget i det her, fordi det sværeste er 
eddermame at spørge om hjælp. I hvert fald, når man hedder Albert. Så er det rigtig svært at spørge 
om hjælp. Det er meget nemmere at hjælpe alle andre og tilsidesætte sig selv og sådan noget end at 
sætte fokusset ind ad. Det synes jeg i hvert fald.  

Vi havde en jordmoder, der bl.a. sagde ”Ja ja Albert, nu er det jo ikke dig vi snakker til. Nu snakker vi 
til Helene”. Jamen, jeg har ikke engang sagt noget. Der bliver man fejet væk allerede på forhånd, ikk’? 
Men det generer mig egentlig ikke, for det er jo kvindens hormonbalance, det er jo alt. Selv hvis de 
var kommet med den der 10-trins screening, på mig, den gang, så havde det ikke hjulpet en skid. Det 
havde det sgu ikke. Sådan er det, når man har 400 masker på. Så kan man sgu gennemskue næsten 
det hele... 

En dag kigger jeg jo på det lille væsen, og har måske ikke sovet fra torsdag til søndag morgen. Og så 
kulminerer det hele bare i magtesløshed og afkræftelse. Jeg kunne jo se, at det havde taget overhånd. 
Meget. 
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Jeg prøver og jeg prøver, men jeg er ikke den perfekte far 

Jeg synes, at jeg nu er faldet til i rollen som far. I stedet for, at man hele tiden skal kigge over på moren, er 
det rigtigt eller forkert? Må han gerne hænge med hovedet ned? Så står jeg nu ved, at det, jeg gør, er godt 
nok… 

Jeg er bare ikke den far, der er særlig god til at ligge på gulvet og lege med en baby, eller fordybe mig med 
Lego. Jeg prøver… det er det der med prøver. Jeg ved på mig selv, at jeg ikke er særlig meget til stede i de 
lege, og jeg ved ikke, hvad det er, jeg prøver, og jeg kan mærke jo mere øver mig, lidt bedre bliver det. Men 
der er satme lang vej igen… Moren er god til det. Hun er rigtig god til at fordybe sig i de der lege, så kan jeg 
ordne vasketøj imens. Rode ved fyret - et eller andet, der skal ordnes. Det er faktisk nemmere at fordybe 
mig i den lille, for der skal ikke ske noget som sådan. Den store han skal så meget hele tiden, så det bliver 
nærmest forvirrende. Vi skal lege det hele på samme tid. Der er jeg altså bedre til at være ham, der tager 
dem med ud, altså med ud i haven eller tager på legepladsen, eller gør et eller andet aktivt.  

Jeg vil heller ikke være der, hvor jeg bare sidder og er den tomme skal. Når jeg ikke kan fordybe mig i det, 
så er det synd. Børnene kan jo også godt mærke på mig, hvis jeg ikke er der og omvendt, ikke. Man kan jo 
også mærke på folk hvis de ikke er med i en samtale, man kan se hvis de er et helt andet sted, og der tror 
jeg faktisk de får mere dårligt ud af, at jeg sidder dernede og ikke er til stede, end jeg faktisk trækker mig 
eller gør noget andet. Men det er den livsfilosofi jeg har lige nu. Og det føler jeg ikke, der er noget galt i, så 
længe man tør at sige det højt og stå ved det, i stedet for at være en stor undskyldning for sig selv.  

Jeg vil sige, jo flere dage, der går, og jo mere jeg prøver at arbejde med det, jo bedre går det da også, men jeg 
kommer aldrig til at blive en far, der kan sidde der i 6 timer. Det tror jeg ikke. Nu er vi nået op på 20 
minutter fem gange om dagen. Altså på en weekenddag. Før var det 5 minutter tre gange på en dag… Jeg er 
sgu ikke den perfekte far, men jeg gør i hvert fald mit for, at jeg synes, jeg er et okay forbillede.  

Ja, nu går den ene dag efter den anden bare rigtig hurtigt. Man glemmer lige engang imellem at stoppe op 

og nyde, det man har, ikke. 
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Sårbare mødre øger fædres deltagelse 

For de fleste af fædrene går det igen, at også moren til barnet har udfordringer. Når 

moren til barnet har en efterfødselsreaktion eller af andre årsager ikke kan være 

meget tilstede for barnet i starten, skubber det ved rammerne for, hvor meget far er 

på banen og på hvilken måde. Fædrene begynder fx at give flaske i de tilfælde, hvor 

moren enten fysisk ikke kan amme eller psykisk ikke kan håndtere at amme. I disse 

tilfælde tager fædrene ofte også børnene om natten, så moren kan sove. Flere fædre 

beskriver morens sårbarhed som direkte årsag til, at de tager en mere aktiv rolle i 

deres barns første tid – og at det giver dem en særlig tilknytning til barnet, som de 

ikke ville være foruden. I enkelte tilfælde har morens vanskeligheder dog et omfang, 

der tærer på farens ressourcer i en grad, så det kommer til at gå ud over barnet. 

Fædrene forsøger at få familien til at løbe rundt, men de har ikke overskuddet til at 

være i øjenhøjde med deres børn og skabe tilknytning.  

 

 

 

 

Jeg havde den første måned. Og det var bare helt fantastisk. Det var bare ærgerligt, 
jeg ikke havde noget mere… men det får jeg så sidenhen, da jeg må overtage min 
kærestes barsel. Hun går ned med stress… Det er bare mangel på søvn (…) Hun sover 
dårligt i forvejen, og inden hun fødte, havde hun næsten ikke sovet, fordi det gjorde 
ondt over det hele. Og efter hun fødte, var det med hele tiden at lytte til ham. Han 
havde mange dårlige nætter (…) Så alle hans lurer sov han på en, og det er jo hårdt 
(…) Jeg blev jo så nødt til at tage hjem fra arbejde, når det var… og så overtog jeg 
hendes barsel i en måned og tog nætterne der, så hun kunne komme sig…  

Far, Bornholm 

Jeg har jo holdt en måned. (…) Men vi var også indlagt i den første uge, fordi [min 
kone] hun fødte, og så tabte han 600 gram de første tre dage. Så bliver man indlagt, og 
der fandt vi ud af, at hun ikke kunne amme, så der var vi fire-fem dage på sygehuset. 
Og der var hun bare deprimeret. Der var det mig, der havde ham, nærmest fuld tid i 
yderligere tre uger. 

Far, Ringsted 

Hvad ved vi fra tidligere undersøgelser? 

Interviewundersøgelsen Bedre Fædre (2017) viser at de fleste fædre på forhånd har 

indstillet sig på, at livet efter fødslen vil byde på store livsomvæltninger. I de situationer, 

hvor det er morens psykiske sårbarhed, der gør det samlede forældreskab sårbart, føler 

fædrene ofte, at de har været nødt til at tilsidesætte sig selv. Mange af fædrene efterspørger 

rådgivning og opbakning til at håndtere forældreskabet – fra både fagpersoner og andre 

fædre.  
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Manglende blik for partneren til en sårbar 

Når moren til barnet har psykiske udfordringer, påvirker det ikke blot fædrenes 

deltagelse i hjemmet og med barnet. Det påvirker også de fleste af fædrene psykisk. 

Fædrene træder til i en tilspidset situation og tilsidesætter sig selv ofte over en 

længere periode, hvilket for flere har resulteret i stress, misbrug eller egen 

efterfødselsreaktion. Fædrene er i disse situationer ofte nødt til at være den primære 

for deres nyfødte barn. Samtidig er de pårørende for og bor med den, der lider af en 

depression. Og da de sjældent har barsel i denne periode, er de nødt til enten at 

balancere arbejde imens eller tage barselsorlov med det samme, hvilket ikke altid 

opleves som en reel mulighed for de fædre, der enten er selvstændige eller har 

chefer, der ikke er lydhøre for deres situation.  

 

En fællesnævner på tværs af de fædre, hvis partner har en efterfødselsreaktion eller 

af andre årsager er udfordret på sin relationsdannelse til barnet, er, at ingen af dem 

har oplevet, at der har været en sensitivitet for dem som partner. Det offentlige 

sundhedssystems tilbud retter fokus ensidigt mod den, der er ramt af 

efterfødselsreaktionen – og har i særlig grad tilbud til mødre.  
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  Portræt af Kasper 

Jeg var i benægtelse, jeg følte mig slet ikke klar 

Min kæreste ville meget gerne være ung mor, og det skulle gerne ske nu og her. Hun var jo bange for, at 

hun ikke kunne få børn, hvis man ventede for længe. Hvor jeg var sådan lidt mere, at jeg godt lige kunne 

vente til efter uddannelse og ting og sager, hvor man var lidt mere stabil. Måske havde fået lidt mere styr på 

sine egne ting. Men det skete så. 

Det var mega skræmmende, og jeg følte mig slet ikke klar til det kæmpe ansvar. Jeg var ikke helt selv det 

sted, jeg gerne ville være, inden jeg ligesom skulle have fokus på alt sådan noget… Så det var mærkeligt da 

hun fortalte, at hun var gravid. Der var ikke den store reaktion fra mig… det var lidt sådan, fuck, okay. Så 

der blev jeg lidt stum og var sådan lidt, nå, shit.  

Og jeg tror egentlig jeg brugte hele graviditeten på, at være sådan lidt i benægtelse på en eller anden måde. 

Det meste af tiden i hvert fald. Jeg forsøgte bare at lade være med at tænkte på det. Det blev sådan skubbet 

lidt om bag i hovedet. 

 

Glæden kom nok først da hun blev født 

Efterhånden som der kom mere og mere mave, og der begyndte at komme spark, og man kunne mærke, der 

var nogen, man kunne begynde at sidde og snakke lidt til dem, eller hvad skal man sige, så kunne man 

ligesom lidt mere sådan, okay der er noget derinde. Det gjorde nok, at jeg som far… eller bedre kunne 

mærke det eller forholde mig til det. Men det er svært, når man ikke har det inde i maven selv. Og det var 

da også en god tid på mange punkter. Helt klart også lidt stressende og lidt sådan ”oh shit”-agtigt. 

Jeg tror glæden nok først kom, da hun egentlig blev født. Der var lidt før det også, ikke. Men det var stadig 

sådan lidt, fjernt eller lidt svært at forholde sig til. Men den kom egentlig næsten med det samme, da hun så 

blev født. Der var der ligesom et bånd med det samme.  

 

Der tog jeg så over 

Det kom ligesom ikke i gang det med amning. Det var min kæreste vildt ked af, for det har hun jo altid... Det 

har altid været en stor drøm for hende. Og det skal man bare som mor, følte hun. Det blev bare en kæmpe 

kamp for hende, og en dårlig tid, fordi det bare var nederlag på nederlag, fordi der ligesom ikke skete noget 

med produktionen. Så det har nok været noget af det, der ligesom kastede hende ind i depressionen.  

Der tog jeg så over. Og det har jeg jo så gjort det meste af tiden. Så jeg har jo fået et super godt bånd til den 

lille af den grund. Og det var mig, der sad for det meste med flaske og gav hende mad. Hvilket jo så nok igen 

også forstærkede hendes form for nederlag, fordi hun kom måske lidt længere væk fra den lille, eller var i 

hvert fald ikke lige så tæt, som jeg var… 

I starten der var det nok meget sådan, nå det er fandme også synd for hende, og man var ked af det på 

hendes vegne og følte med hende. Men jeg tror også efterhånden, som den lille blev ældre, og tiden gik, der 

blev det også, ikke irritationsmoment. Hvor man til sidst bare tænker, tag dig nu sammen, vær sammen 

med den lille, så bid det i dig i en halv time eller et eller andet. Det er helt klart noget, der også har påvirket 

mig og gjort mig, ja ked af det og sur over det... Kæmpe rutsjebanetur også med følelser…  

Det er ikke guld og grønne skove, det er det ikke… Jeg har selv mine egne problemer, og har ikke det bedste 

overskud. 
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En dag kigger jeg jo på det lille væsen, og har måske ikke sovet fra torsdag til søndag morgen. Og så 
kulminerer det hele bare i magtesløshed og afkræftelse. Jeg kunne jo se at det havde taget overhånd. Meget. 

 

Jeg prøver og jeg prøver, men jeg er ikke den perfekte far 

Jeg synes at jeg nu er faldet til i rollen som far. I stedet for at man hele tiden skal kigge over på moren, er 
det rigtigt eller forkert? Må han gerne hænge med hovedet ned? Så står jeg nu ved at det jeg gør er godt 
nok… 

 

Jeg er bare ikke den far der er særlig god til at ligge på gulvet og lege med en baby, eller fordybe mig med 
Lego. Jeg prøver… det er det der med prøver. Jeg ved på mig selv at jeg ikke er særlig meget til stede i de 
lege, og jeg ved ikke hvad det er, jeg prøver, og jeg kan mærke jo mere øver mig, lidt bedre bliver det. Men 
der er satme lang vej igen… Moren er god til det. Hun er rigtig god til at fordybe sig i de der lege, så kan jeg 
ordne vasketøj imens. Rode ved fyret, et eller andet, der skal ordnes. Det er faktisk nemmere at fordybe mig 
i den lille, for der skal ikke ske noget som sådan. Den store han skal så meget hele tiden, så det bliver 
nærmest forvirrende. Vi skal lege det hele på samme tid. Der er jeg altså bedre til at være ham der tager 
dem med ud, altså med ud i haven eller tager på legepladsen, eller gør et eller andet aktivt.  

 

Jeg vil heller ikke være der, hvor jeg bare sidder og er den tomme skal. Når jeg ikke kan fordybe mig i det, 
så er det synd. Børnene kan jo også godt mærke på mig, hvis jeg ikke er der og omvendt, ikke. Man kan jo 
også mærke på folk hvis de ikke er med i en samtale, man kan se hvis de er et helt andet sted, og der tror 
jeg faktisk de får mere dårligt ud af, at jeg sidder dernede og ikke er til stede, end jeg faktisk trækker mig 
eller gør noget andet. Men det er den livsfilosofi jeg har lige nu. Og det føler jeg ikke der er noget galt i, så 
længe man tør at sige det højt og stå ved det, i stedet for at være en stor undskyldning for sig selv.  

 

Jeg vil sige, jo flere dage der går og jo mere jeg prøver at arbejde med det, jo bedre går det da også, men jeg 
kommer aldrig til at blive en far der kan sidde der i 6 timer. Det tror jeg ikke. Nu er vi nået op på 20 
minutter fem gange om dagen. Altså på en weekenddag. Før var det 5 minutter tre gange på en dag… Jeg er 
sgu ikke den perfekte far, men jeg gør i hvert fald mit for, at jeg synes jeg er et okay forbillede.  

 

Ja, nu går den ene dag efter den anden bare rigtig hurtigt. Man glemmer lige engang imellem at stoppe op 

og nyde det man har, ikke. 

Vi har fået nogen underretninger 

Jeg arbejdede, men blev så sygemeldt nogle måneder efter, vi fik at vide, at hun var gravid. Jeg gik med 

nogle ting, ja jeg ved ikke, det var vel noget angst, stress, depression - i den boldbane. Hvor jeg så blev 

enig med min læge om, at det skulle vi prøve at få styr på, inden den lille kom. Og blev så fyret kort tid 

efter grundet den sygdom… og jeg går så stadig sygemeldt og har gjort det lige siden. Det må være på vej 

til 4 år. Så det er lang tid nu. 

Jeg har selv gået i noget behandling, nogle forskellige forløb, hvor jeg har snakket åbent omkring, 

hvordan jeg har set det fungerede i hjemmet med den lille, og den ubalance eller hvad man skal kalde 

det, der har været mellem forholdet mellem min kæreste og min datter… Og så har vi fået nogle 

underretninger undervejs, netop fordi jeg bare har åbnet op og snakket ud fra, hvordan jeg har set det. 

 

Er jeg mor eller far nu? 

Jeg kender ikke min biologiske far, men ham jeg kalder for ham, kom ind i billedet ved 7-8-årsalderen. 

Mange gode ting, men der har også været en del problemer, hvor han har været lidt mere aggressiv osv. 

Og det er nogle af de ting, jeg prøver ikke at tage med ind som far.  

Men det er blevet svært.   

Min datter begyndte at få lidt problemer. Hun blev påvirket af vores situation herhjemme i hvert fald… 

Så hun blev mere stille ovre i vuggestuen, og de begyndte at fortælle, at hun trak sig lidt ind i sig selv. Der 

begyndte jeg at blive ramt af det og blive ked af det. Føler det var min skyld, og alle de her ting, som jo 

nok er meget naturligt. Men jeg blev ked af det, så var der mindre overskud, så blev man mere irritabel 

og frustreret, når det ikke lige gik efter planen, plus at hun blev mere og mere selvstændig, og havde sin 

egen mening. Så der begynder de ting fra min fars adfærd at komme ind, hvor der skal jeg virkelig sådan 

tage fat i mig selv nogle gange og sige hov, nu skal du lige slappe lidt af. Hvor min mor er stik modsat, og 

stille og rolig og super kærlig. Så det er lidt af hver side.  

På mange punkter er jeg lidt både moren og faren. Sådan, man skal både være den, der leger, man skal 

også være den, der siger, nu stopper vi. Så det er også lidt svært at navigere i, synes jeg, fordi hvornår skal 

man have hvilken rolle? 

Jeg kan godt sådan, ind imellem tænke, at det er sgu lidt fesent eller. Men det er måske ikke så meget det 

her med at være far, det er måske mere det, at jeg bare går sygemeldt og ikke laver noget i den forstand. 

Så det er måske mere det, isoleret set, ikke så meget det med egentlig at have den rolle som far, som jeg 

nu har, det har jeg det fint med.  
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Fars vanskeligheder er fars 

 

På tværs af interviewene blev det tydeligt, at fædrene både går alene med deres 

vanskeligheder, og at de føler, at de står alene med dem. Fordi fædrene oplever, at de 

’spiller anden violin’ har de ikke en oplevelse af at deres problemer er 

betydningsfulde i møderne med sundhedssystemet. Som det fremgår ovenfor, er 

dette en forståelse de generelt oplever at møde på tværs af de 

sundhedsprofessionelle. Der ses dog en tendens til at fædrene også selv bringer 

denne forståelse ind i møderne med de sundhedsprofessionelle. Særligt to ting går 

igen: 1) det opleves upassende at sætte fokus på sig selv som far, og 2) fædrene åbner 

ikke bare op om deres problemer.  

 

Fædrene fortæller samstemmende, at de enten ikke selv eller kun i meget begrænset 

omfang bragte deres egne problemer op i samtalerne med de sundhedsprofessionelle. 

Flere fortæller, at de havde en fornemmelse af, at de godt kunne have fået hjælp, hvis 

de havde presset på for det. At de ikke presser på, relaterer sig til henholdsvis en 

meget klar forståelse af at møderne med det offentlige sundhedssystem i regi af 

forældreskabet, ikke er et rum for deres problemer, men for moren, barnet og 

sekundært deres fælles familieliv. Deres problemer forstår de derimod som deres 

’egne’ – også når problemerne får direkte konsekvenser for deres forældreskab.  

 

 

Det opleves upassende at sætte fokus på far 

Enkelte fædre beskrev et ubehag ved at snakke med de sundhedsprofessionelle om 

det at blive far og om de udfordringer, de står i. De oplevede ikke, at det var 

passende, at sætte fokus på sig selv. De forklarede det med, at fars rolle er så meget 

mindre i og omkring fødslen og i øvrigt mest går ud på at hjælpe moren til barnet, 

hvor man kan, da det hun går igennem er langt mere omfattende fysisk og mentalt.   

Hun [sundhedsplejersken] nævnte da: ”Selvfølgelig skal vi også holde øje med dig som 
far,” men der var jeg måske bare lidt mere… jeg viste det jo heller ikke så meget, hvis 
jeg havde det skidt. Fordi min kæreste havde det så skidt, så kunne jeg jo ikke også 
vise det. Det kunne jeg jo selvfølgelig sagtens, men det tror jeg bare ikke, jeg gjorde. 

 Far, Randers 
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Som denne far beskriver, opleves en mangel i de almene indsatser i forbindelse med 

forældreskabet på rum, hvor far kan søge viden og stille ’de dumme spørgsmål’ til en, 

der selv har oplevet at være i samme situation. Hvor hoveddelen af de 

sundhedsprofessionelle, der arbejder med gravide, fødsler og babyer, er kvinder, som 

forventeligt tager morens perspektiv. Det er generelt anerkendt og forskningsmæssigt 

underbygget, at mænd sjældnere går til lægen end kvinder og har sværere ved at 

åbne op om problemer, hvilket fædrenes fortællinger vidner om også gør sig 

gældende for dem. For flere af fædrene har denne kombination bidraget til, at mange 

af deres problemer ikke er kommet frem i lyset, og derfor ikke kunne blive taget 

hånd om i regi af det offentlige sundhedssystem.  

 

Far åbner ikke bare op 

 

 

Som de to fædre her fortæller, er det et generelt billede, at fædrene ikke er tilbøjelige 

til at åbne op om deres udfordringer. Selv når samtalen falder på fædrene og de fx 

bliver screenet for efterfødselsreaktioner, er der en tendens til ikke at besvare 

spørgsmålene ærligt. Enkelte fædre peger på, at det tog dem lang tid selv at indse, at 

de havde psykiske udfordringer, der krævede hjælp og derfor heller ikke på det 

tidspunkt de blev hhv. screenet for efterfødselsreaktion eller spurgt til, hvordan de 

havde det, var bevidste om omfanget af deres udfordringer.  

Jeg havde en masse spørgsmål, som jeg måske ikke havde lyst til at stille en 
sundhedsplejerske eller min forlovede… og det svarede [min ven] på. Det er mega 
hårdt, og det er ikke bare en dans på roser. Du skal ikke bare sidde stille og roligt og 
holde hende i hånden under fødslen… men altså spørgsmål om; hvad gør man som 
far? Du står i fødslen, hvad gør man? (…) Vi satte os ned og talte sammen en hel aften, 
og jeg stillede alle de spørgsmål, jeg i gåseøjne ikke turde stille. (…) Altså det kan være 
noget tabu. Manden skal være ankeret i familien og vide det hele, der må ikke være 
nogen tvivl i hans måde at gøre tingene på. (…) Det her med… hvad man gør, hvor 
ondt det gør, og hvor lidt man kan gøre. De spørgsmål har jeg ikke haft lyst til at stille 
en sundhedsplejerske, fordi det kan hun ikke svare på… typisk er en 
sundhedsplejerske en mor, en kvinde, så det perspektiv har hun ikke. Føler jeg ikke…  

 Far, Thy 

Det er jo utrolig følsomt. Du åbner dig ikke bare op sådan der: ”Jeg føler mig trist og 
har selvmordstanker”. Det gør du ikke. Det gør man ikke til en sundhedsplejerske. Det 
gør man kun til de nære venner.  

 Far, København 

Men havde de selv kommet med den der 10-trins screening på mig dengang, så havde 
det ikke hjulpet en skid. Det havde det sgu ikke. Men sådan er det, når man har 400 
masker på, ikke? Så kan man sgu gennemskue næsten det hele… 

 Far, Ringsted 
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En anden far beskrev, hvordan familiens sundhedsplejerske havde hevet ham til side 

og spurgt direkte ind til, hvordan han havde det som far, kort efter fødslen. Det havde 

været overvældende for ham, og det var først i den situation, at det gik op for ham 

hvor fysisk og psykisk ramt han selv var af hele oplevelsen omkring den meget svære 

fødsel, de havde været igennem. Han fortæller videre, hvor vigtigt det var for ham, at 

han ikke blev spurgt foran sin kone. Hun havde jo haft det endnu sværere end ham.  

 

Flere fædre påpeger, at de enten har åbnet sig op om deres vanskeligheder, når 

moren til barnet ikke er tilstede, eller at de ville være mere tilbøjelige til at have 

åbnet op om vanskelighederne tidligere, hvis de var blevet spurgt ind til dem uden, at 

moren var tilstede. Hvorvidt, det er tilfældet, har meget at gøre med morens egne 

udfordringer og den generelle kommunikation i mellem dem. Særligt for de fædre, 

hvor enten moren til barnet oplevede svære fysiske mén eller var psykisk udfordret, 

eller hvor barnet havde en somatisk sygdom, lukkede fædrene sig om sig selv med 

deres udfordringer. Enkelte fædre peger på, at de ikke var bevidste om, hvorvidt 

deres egen reaktion og morens reaktion på det at få et barn var normal.  

 

Far skal selv henvende sig 

Flere fædre fortæller om, at de ikke er blevet præsenteret for tilbud henvendt til dem 

- selv når de har fortalt om efterfødselsreaktioner, depressioner, (tidligere) problemer 

med misbrug og bekymring for igen at havne i misbrug, mv. Fædrene søger i høj grad 

hjælp udenfor det sundhedssystem, der er bygget op omkring familierne. I 

sundhedssystemet er blikket i højere grad på moren og barnet - som der forefindes 

hjælp til. Fædrene oplever hovedsageligt dette som helt naturligt.  

 

Fædrene oplever både en mangel på rum for at tale om de svære erfaringer, de gør 

sig med at blive far i møderne med de sundhedsprofessionelle, og at det på mange 

måder opleves upassende at sætte fokus på sine svære erfaringer som far, da der 

stadig hersker en forståelse af, at det dels er mor og barn, der er i centrum for 

møderne, og dels, at det er mødrene, der går igennem fødslen. Far er blot med.  
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Portræt af Samir 

Kaos og tumult 

Da min første dreng kom til, var følelserne helt oppe og køre. Det er noget af det største at opleve, at et 
barn kommer til verden. En fantastisk glæde og stolthed.  

Men kort tid efter, så er jeg nede med snuden igen.  

Jeg er fuldkommen nede. Hjælpeløs.  

Det er lige før det er mig, der har lige så meget behov for hjælp, som min dreng. Det tærede meget på min 
kones kræfter. Det var kaos og tumult. 

 

Det var hårdt med den første, i og med at jeg havde de depressive faser, og jeg så ikke kendte noget til det 
og ikke fik noget hjælp. Det var sådan et pendul, der kørte sådan et halvt år op, et halvt år ned.  

I 10 år kørte det sådan.  

Med min første dreng, var min faderlige tilknytning, der slet ikke, for da jeg havde det dårlig. Hver gang 
jeg havde det godt, de perioder, der var jeg på. I den grad, med at komme ud og lave noget sjovt, og tage 
ham med ud på legepladsen, der kunne jeg godt rumme det og overskue det. Det er lige så snart, jeg ikke 
havde det godt, så, ja, jeg prøvede mit bedste. Og der var dage, der var bedre end andre dage, men det var 
bare svært, altså. Det føltes hårdt. Med den første. 

Jeg prøvede at undgå ham. For vores begges skyld. Jeg kunne ikke tåle at have ham ved siden af mig, fordi 
jeg havde det dårligt. 

De gange hvor jeg havde det godt, der ville jeg udnytte det og være sammen med min familie, men når jeg 
havde det dårligt, så havde jeg det dårligt. Så kunne jeg ikke gøre så meget andet end at tænke på mig selv. 
Og selvfølgelig prøvede jeg også at tænke på min dreng og være der for ham, men det var begrænset. Når 
du ikke selv har det godt, så er det svært at gøre noget for andre. Når livsglæden ikke er til stede, så kan du 
ikke danne nogen dybe relationer. 

Vi boede hos min mor, da vores første og anden dreng kom til. Med den første arbejdede jeg stadig, så gik 
jeg ned med flaget og så blev jeg fyret. Det passede mig fint. Jeg tager en lang pause der, men lige meget 
hjælper det. Det er jo stadig det samme, der sker. Jeg får ikke noget støtte, hjælp, observering, måling af 
min krop... Da min anden dreng blev født, var jeg jo decideret lige blevet udskrevet fra hospitalet. Der var 
jeg stadig sygemeldt. Jeg var et helt år på sygedagpenge, og min kone var stadig hjemmegående der. Hun 
fik først arbejde to år efter.  

Så på den måde, er der enorm meget forskel.  

 

Du åbner dig ikke bare op 

Det er jo utrolig følsomt, du åbner dig ikke op bare sådan der, jeg føler mig trist, og jeg har 
selvmordstanker, det gør du ikke, det gør man ikke til en sundhedsplejerske, det gør man kun til de nære 
venner. Det gjorde jeg meget tidligt, men de fattede også nada, de fattede heller ikke en brik.  

I 13 tager vi os sammen, vi rækker ud til den praktiserende læge. Han kunne have gjort noget der. Men der 
kommer ikke noget hjælp der, han var arrogant, han var dårlig. Så det er bare med at holde ud og få det 
bedste… gå nogle ture, komme ud og få noget frisk luft, jeg havde faktisk et fuldtidsarbejde der også.  

Det var i 15, hvor der var en læge i min vennekreds, han sagde, hey den går sgu ikke den der Samir, hvis 
du fortæller mig, det du gør. Og jeg var jo virkelig syg der, den ene uge gik jeg fra selvmordstanker og så til 
den næste uge, hvor intet er galt, andet end at jeg ikke kunne sove, og det hele kørte bare, det var 
fantastisk, en af de fedeste følelser i mit liv, tror jeg, det var. Pendulfart, der var lige nogle uger der var 
surrealistiske.  

Så blev jeg indlagt. 
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Glæden og frygten ved at være far 

Barsel passer ikke til mig.  

Jeg er bare ikke blevet opdraget med det…  

Jeg er meget empatisk og sympatisk, men lige det der punkt med at kunne overskue tre rollinger… det kan 

jeg desværre ikke. Så det ville altid passe mig bedst, at det er min kone, der tager sig af det. Personligt mig, 

så havde det ikke passet… medmindre konen er hjemme, så vil jeg gerne holde barsel. Hun må gerne være 

til stede, det er jeg ikke bange for at sige faktisk. Men sådan er det tit og ofte med indvandrerdrenge, fordi 

vi er mere opdraget til, at det er kvinden, der passer huset og passer børnene, og så manden tager ud og 

arbejder. Og i mit tilfælde jeg arbejder ikke, men sådan er det.  

Jeg elsker mine drenge og min pige fra hjertet, men… jeg ville ikke kunne klare dem i en uge eller måske 

nogen dage med at give dem tøj og alle de der ting, der skal til. Det tror jeg faktisk ikke, jeg ville, altså, og jeg 

VIL gerne. På en måde vil jeg faktisk gerne, men jeg tror ikke, jeg har det i mig, at passe dem en hel dag 

alene. Jeg kan godt lægge dem til at sove, og give dem godnattøj på, men en hel dag 24 timer, nej.  

Jeg tror, at det er den baggage med mine egne forældres problemer med deres ting fra flugten fra krig og så 

depressionen… at det har meget at skulle have sagt. Det hele det hænger sammen, så der er ikke en ting 

alene. Det er helt fra jeg var lille og så til for få år siden. Det er den der, og den kan du ikke bare lige, 

’værsgo du kan lige klare børnene i en uge’.  

Nej umuligt.  

Jeg kan mærke, at det gør ondt, faktisk. Rent psykisk. Fordi jeg ved jeg fumler med det, og jeg kan ikke lave 

noget mad til at starte med… 

Jeg har virkelig nydt det, efter jeg blev indlagt. Det har været nogen af de bedste år af mit liv, på trods af… 

der tænkte jeg ikke på, at jeg manglede penge, fordi jeg havde været igennem så meget hårdhed. Men vi 

levede. Vi kunne klare os, og det gik fint. Og i virkeligheden med få midler, kan du godt nå meget, det kan 

du jo. Så vi har bare hygget os, og haft det godt. 
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Tendenser  

Fædrene er mere tilbøjelige til at tage barsel når 

1) … det kan hænge sammen økonomisk.  
Økonomiske overvejelser indgår i høj grad i fædrenes valg om at tage barsel 

eller ej. Flere peger på, at det ikke er muligt for dem at tage mere barsel end 14 

dage, da de i familien ikke kan klare sig med mindre løn – særligt med de ekstra 

penge det koster at have fået et barn.  
 

2) … der er brug for det, for at familien kan hænge sammen.  

Hvis moren til barnet / partneren oplever psykiske eller fysiske mén, som gør 

det svært at tage sig af barnet, eller hvis barnet har en sygdom, er der en 

tendens til at fædrene tager barsel for at hjælpe med at få familielivet til at 

hænge sammen og give plads til at mor/partner kan komme i bedring og barnet 

få den relevante behandling. Der er en tendens til, at fædrene gerne vil hjælpe 

til, hvor de kan, men at de sjældent selv vælger barslen til.  
 

3) … man allerede har erfaring som far.  
Der er en tendens til at fædre, der får deres andet barn, i højere grad afsøger 

mulighederne for at kunne tage barsel. De italesætter eget ønske om at bruge 

tid med deres barn som årsagen til, at de i højere grad overvejer at holde barsel 

med deres andet barn. Førstegangs fædre er mindre tilbøjelige til at vægte 

barsel som relationsopbygning og ser i højere grad barsel som et spørgsmål om 

at kunne hjælpe til i familien.  
 

Men:  

4) … ikke alle fædre har lyst til at tage barsel.  
Et flertal af fædrene ønsker ikke at tage barsel og flere er villige til at lade den 

gå tabt, hvis de kan undgå at holde barsel. Mange er bekymrede for, hvordan 

de skal få tiden til at gå på barslen, og det virker skræmmende at tage flere 

uger, hvor de er alene med barnet. En del af fædrene finder det svært at danne 

relation med deres børn, før de er store nok til at gå og være mere aktive.  
 

5) … barsel forstås og besluttes ikke ud fra spørgsmål om far-barn-

relationen. 

For langt de fleste fædre er barsel ikke et spørgsmål om at danne en far-barn-

relation, men et spørgsmål om, hvordan man som far bedst hjælper til at få 

hverdagslivet som nybagt familie til at hænge sammen. Fædrene tager 

hovedsageligt barsel, hvis det rent praktisk opleves som det bedste for familien.   



Fædrebarsel 2022 – Undersøgelse af erfaringer & anbefalinger 

 

46 

 

 

Mulige handlerum  
 

Når vi ser på tværs af indsigterne fra analysen af fædrenes hverdagsliv samt deres 

syn på barsel og farrollen, kan vi se en række mulige handlerum for at bidrage til, at 

flere fædre vil tage barsel med henblik på at styrke den tidlige far-barn-relation. 

Disse mulighedsrum knytter sig til hhv., hvordan man kan styrke far i farrollen, 

hvordan man kan lave indsatser, fædrene gerne vil deltage i, og hvor man kan sætte 

ind for at hjælpe fædre og familier, når hverdagslivet er defineret af udfordringer.  

 

Styrk fokus på fars rolle // Styrk far i farrollen  

 

 

Mange af fædrene oplever eller har oplevet sig usikre på, om de gør 'far' rigtigt. 

Fædrene oplever samtidig ikke, at de bliver behandlet som ligeværdige forældre i 

møderne med de offentlige sundhedssystemer. De fleste af fædrene ser ikke sig selv 

som lige så vigtige for barnet som moren, i barnets første leveår. Moren til barnet får 

derfor ofte en definerende betydning for, hvilken rolle og samvær faren skal have 

med barnet. Nogle følger blindt mors anvisninger. Andre føler, at de gør det hele 

forkert og ender med at trække sig fra familien. Det synes oplagt at gøre en indsats 

for, at flere fædre, mødre og sundhedspersonale forstår vigtigheden af far-barn-

relationen, samt at klæde fædrene på til at finde tryghed i, at deres måde at gøre far 

og forælder på også er god, så de nemmere kan tage ejerskab over far-barn-

relationen.  

1. Far skal forstås som en ligeværdig forælder  

Ønsker man at få fædre mere på banen, er det vigtigt, at de bliver forstået, 

inkluderet og talt til som ligeværdige forældre – og forstår sig selv som 

sådan. 

 

2. Hjælp far til at finde tryghed i farrollen  

Fædre, der finder tryghed i, at de er gode nok som forælder, tager ofte et 

større ejerskab over far-barn-relationen og finder mere glæde i den. Lav 

indsatser, der styrker fædrenes tro på at de godt kan.  

(...) jeg blev far, og det var lidt anderledes, end hvad jeg havde forestillet mig, ik? Det 
var meget på morens præmisser. Og det var alt, hvad hun sagde, skulle jeg gøre. Alt, 
hvad jeg gjorde, var forkert, følte jeg... Og til sidst endte jeg faktisk ud i et misbrug. 

Jeg begyndte at få det dårligt, og det var bare ikke sjovt at skulle hjem til et sted, hvor 
man ikke følte sig til nytte... jeg måtte ikke give ham mad og måtte ikke skifte hans 
ble... så til sidst var alting bare lige meget... Der var jo flere gange, jeg sagde til mig 
selv, da jeg kørte på arbejde, at nu er det slut. At nu går jeg fra hende, og så må hun 
tage sig af ham, fordi jeg kan ikke mere... 
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Lav tilbud rettet mod fædre // Klæd far på til barsel 

 

 

Fædrene forbereder sig kun i begrænset omfang på at blive fædre og læser meget lidt 

om børn og forældreskabet, inden børnene kommer til verden. Fædrene søger 

primært deres viden hos andre fædre gennem erfaringsudveksling – og hovedsageligt 

når barnet er kommet til verden. Fædrene har brug for rum for at kunne stille 

spørgsmål, man ikke tør stille til sundhedsplejersken eller som opleves upassende når 

mødrene er der, som fx hvordan er det at være far under fødslen? 

3. Lav indsatser kun for fædre  

Det er vigtigt at der er indsatser kun for fædrene, da de ofte holder sig 

tilbage, når moren til barnet deltager.  

 

4. Tilbuddene skal komme til far  

Fædrene opsøger kun i begrænset omfang selv fællesskaber for fædre og har 

i overvejende grad lært om dem via moren til barnet eller sundhedsplejen. 

For at far deltager, skal de inviteres til indsatserne. 

 

5. Fædrene er mest motiverede lige omkring fødslen 

Først kort inden termin eller da barnet lå i deres arme, gik det rigtig op for 

flere af fædrene, at de skulle være far. Et godt tidspunkt at fange fædrene på 

er derfor i ugerne op til fødslen og de to ugers forældreorlov efter fødslen, 

hvor alt er nyt, og de fleste fædre ikke er på arbejde endnu. 

 

Det svære er ikke en isoleret størrelse, så skab rum til og sprog for at tale 

om det 

 

"Jeg har været til far-svømning... Hvis man er samlet forældre, så er det meget 
mødrene, der snakker og har gang i alle deres følelser, hvor fædrene er sådan lidt 
'næh'... det er lidt noget andet, når det kun er fædrene, så er der lidt flere følelser, der 
får lov at komme frem... 

Jeg har en ven med fire børn. Jeg sagde til ham 'fortæl mig 'how to dad'. Vi snakkede 
en hel aften... jeg blev ramt og tænkte 'det kan jeg ikke, vi bliver nødt til at aflyse det'. 
Det var otte dage inden [fødslen]... Jeg tror, at hvis man kunne udruste far lige inden, 
så ville det være fedt... vi er for primitive til, at det kan være halvvejs. 

"[sundhedsplejersken] nævnte da 'selvfølgelig skal vi holde øje med dig som far, men... 
jeg viste det jo heller ikke, hvis jeg havde det skidt. Fordi min kæreste havde det så 
skidt, så kunne jeg jo ikke også vise det." 
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Fædrene oplever i udpræget grad, at møderne med det offentlige sundhedssystem i 

regi af forældreskabet ikke er et rum for deres problemer. Flere manglede et rum for 

at tale om de svære erfaringer, de gør sig med at blive far og oplevede det upassende 

at sætte fokus på sine svære erfaringer som far, da der stadig hersker en forståelse af, 

at det dels er mor og barn, der er i centrum for møderne og dels, at det er mødrene, 

der går igennem fødslen. Far er blot med.  Nogle fædre er mere tilbøjelige til at åbne 

op for egne vanskeligheder, hvis partneren/moren til barnet ikke er tilstede. Der 

synes at være en oplagt mulighed for at gribe flere fædre i udfordrende 

livsomstændigheder, inden de erfarede udfordringer tager overhånd. Den ligger i, 

hvis man i møderne med de sundhedsprofessionelle sætter ind overfor familien som 

helhed, når den ene forælder efter fødsel er i psykiske vanskeligheder, samt 

tydeliggør at fars udfordringer og forholdet mellem forældrene, også er væsentlige at 

forholde sig til.  

 

6. Hav fokus på partneren – også når den anden forælder har det svært 

Partneren til en nybagt forælder med fx en efterfødselsreaktion bliver oftest 

glemt, selvom denne skal træde til i en tilspidset situation. For flere fædre 

resulterer det i stress, misbrug eller egen efterfødselsdepression.  

 

7. Fars vanskeligheder skal ikke kun være fars 

Fars vanskeligheder bør tales frem som et vigtigt fokuspunkt i møderne med 

sundhedssystemet for hele familiens skyld, da fars vanskeligheder påvirker 

både far-barn-relationen, fars, barnets og familiens trivsel.  

  

Det er utrolig følsomt. Du åbner dig ikke op bare sådan der 'jeg føler mig trist og har 
selvmords-tanker.' Det gør du ikke. Det gør man ikke til en sundhedsplejerske... 
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Metode  
Metodisk bygger undersøgelsen på et kvalitativt undersøgelsesdesign, der sigter mod 

at forstå og skabe dybdegående viden om fædrenes erfaringer, overvejelser og valg. 

For at blive klogere på betydningen af at blive far har vi anlagt et 

hverdagslivsperspektiv, hvor vi er gået tæt på fædrenes hverdagsliv som fædre, og 

hvordan dette hverdagsliv er forandret med ankomsten af børn. I tillæg hertil har vi 

spurgt til den proces fædrene har været igennem fra de fandt ud af de skulle være 

fædre, over graviditet, fødsel, barsel og frem til den alder barnet har nu. At gå ind i 

’fædrerejsen’ giver som tillæg til hverdagslivsperspektivet indblik i erfaringer med 

sundhedssystemet, hvornår far er på banen, samt i hvilke situationer udfordringer og 

glæder opstår og udvikler sig.  

 

Det grundlæggende element i undersøgelsesdesignet er kvalitative interviews med 

småbørnsfædre defineret som fædre hvis yngste barn er yngre end tre år. De 

kvalitative interviews har til formål at afdække nogle af de logikker og forhold, som 

gør sig gældende i fædre i udfordrende livsomstændigheders overvejelser og valg om 

at afholde barsel. Et vigtigt element heri er samtidig at give et indblik i fædrenes syn 

på og oplevelse af farrollen. Herunder at få dybdegående indblik i deres oplevelse af 

kompetencer og usikkerhed ift. farrollen. I tillæg til dybdegående 

enkeltpersonsinterview har vi anvendt ’fædrerejsen’ og mobiletnografi.  

Dybdeinterview om hverdagsliv og ’fædrerejsen’  

Interviewene er gennemført som individuelle dybdeinterview. Interviewene er 

fundet sted henholdsvis hos sundhedsplejen i de respektive kommuner (7 

interviews), i eget hjem (3 interviews), i en park (1 interview) eller i SUS (1 interview), 

mens enkelte er foregået online (5 interviews). Interviewene har typisk varet mellem 

1 og 2 timer.  

 

I interviewene er vi gået undersøgende til værks via fædrenes hverdagsliv for at få 

indsigt i de konkrete måder fædrene gør ’far’ på; hvordan relaterer de til børnene? 

Hvornår er de på som far? Hvad er hhv. gode og dårlige oplevelser og dage med at 

være far? Fra dette perspektiv kommer vi bagom de indlærte/socialiserede 

forklaringer. Vi får indsigt i den måde fædrene tager rollen som far på sig, har svært 

ved at tage den på sig, og hvad de forstår ved det at være far. Ved at gå gennem 

hverdagslivet kan vi få indsigt i, hvordan de udfordrende livsomstændigheder, 

fædrene oplever, får betydning for deres hverdagsliv som fædre. Vi afsøger, hvordan 

de svære livsomstændigheder influerer fædrene i den daglige relationsdannelse med 
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barnet. I de fleste interviews blev fædrene præsenteret for de mest udbredte 

argumenter i debatten om øremærkning af barsel til fædre. De blev bedt om at 

forklare, hvorvidt de mente, det var et godt eller dårligt argument og hvorfor. Dette 

gav dybere indsigt i fædrenes forståelse af ikke blot barsel, men også betydningen af 

hhv. mor og far for barnet i dets tidlige liv.  

 

Illustration: Fædrerejsen 

Sammen med fædrene har vi undervejs i interviewene udfoldet deres fædrerejse. Det 

visuelle stillads (se illustration) bidrog til at sætte en ramme for samtalen, give 

overblik, fremme afklaring og lysten til at dele indsigter. Fædrerejserne har både 

struktureret de enkelte interview, men også muliggjort at tegne et tværgående billede 

af de 18 fædres rejse og fremhæve ligheder og forskelle. I optegningen af rejsen 

havde vi fokus på bestemte dele af den rejse, faren gennemgår – fra han finder ud af, 

at han skal være far og til nu. Her har vi haft særligt fokus på:  

- Da man fandt ud af, at man bliver far 	
- Scanninger, læge- og jordemoderbesøg 	
- Fødslen 	
- Besøg af sundhedsplejen	
- Da man tog stilling til barselsorlov, samt erfaringer med barselsorlov	

	

Undervejs blev der sat fokus på fædrenes oplevelser ved at spørge til: Hvem mødte 

jeg? Hvad skete der? Hvad tænkte jeg? Hvad følte jeg? Hvad gjorde jeg? 

Fædrerejserne viser både individuelle nedslag, men også relevante temaer på tværs 

af fædrenes rejse. Vi kommer også rundt om forskellige aktørers rolle i fædrenes liv. 

Det er sundhedspersonale, medarbejdere inden for socialområdet eller andre 

velfærdsområder, arbejdsplads, chef, kollegaer, familie, venner og ikke mindst 

barnets mor.  
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Mobiletnografi  

Til at understøtte hverdagslivsperspektivet bad vi fædrene dokumentere og 

reflektere over deres hverdag som far ud fra simple spørgsmål til hverdagen. 

Fædrene tog billeder og/eller skrevet korte refleksioner, som de i situationerne sendte 

til SUS. Vi har her fået indsigt i de hverdagsrum vi ellers ikke kan få adgang til samt 

de umiddelbare tanker og følelser, som situationerne sætter i gang i fædrene. Vi har 

fået lov til at komme med fædrene på puslebordet, deltaget i lege, været med om 

natten, når barnet ikke vil sove på tredje time, og mange andre gode og svære 

situationer at være far i. Mobiletnografien har givet plads til en umiddelbarhed, som 

ofte kan være fraværende i en interviewsituation, der nødvendigvis er en mere 

reflekteret samtale. Fædrene er blevet spurgt til:  

- Hvor bruger du / forventer du at bruge tid med dit barn?  

- En god situation med mit barn // En dårlig situation med mit barn. 

- Hvornår er det nemt at være far? // Hvornår er det svært at være far? 

- I denne situation er jeg den far, jeg gerne vil være. 

- I denne situation kan jeg ikke være den far, jeg gerne vil være. 

 

Billederne og de korte noter, fædrene har sendt i dagene op til interviewet, er brugt 

som datakilde i sig selv, men også til at åbne op for konkrete situationer fædrene har 

været i og skabe en refleksion henover dem. Det, at fædrene tager billeder på 

forhånd, betyder, at deres refleksion om deres barn og deres egen rolle allerede er i 
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fuld gang inden interviewet. Med mobiletnografien har vi fået et konkret og 

hverdagsnært billede af fædrenes erfaringer og forventninger. Billederne har i sig 

selv givet et unikt indblik i, hvor og hvordan hverdagen som far udspiller sig.  

Fædreportrætter 

Selve portrætteringsprocessen foregår i fire trin: 1) samtalen med faren er først 

skridt. 2) andet trin er en gennemlæsning og -lytning af den samlede empiri med den 

konkrete far. Her fås en fornemmelse for vedkommendes stemme – hvordan 

fortæller vedkommende? Herefter skrives portrættet. 3) tredje trin er at bringe 

portrættet tilbage til den pågældende far, som præsenteres for portrættet, reflekterer 

over og kommenterer det. Dette step udvider potentielt interviewpersonens egen 

forståelse af og sprog om egne erfaringer. Samtidig er det en måde at inddrage 

interviewpersonen i validering af undersøgelsens fund.  

 

Med portrætterne af fædrene anvendes en ’evokativ’ formidling af fædrenes 

erfaringer, som en måde at inddrage det at ’mærke’ i det at ’forstå’3. Med 

portrætterne søges at skabe refleksioner af arten, hvordan det mon er at være i 

fædrenes sted: fx ’hvordan det opleves ikke at slå til som far’. Gennem en æstetisk og 

litterær anvendelse af sproget søger portrættet at fremkalde stemninger og 

følelsesmæssige reaktioner hos læseren gennem et indblik i fædrenes ambivalenser, 

erfaringer og følelser. Ved at få læseren til at ’mærke’ håber vi, at analyserne også 

udgør en intervenerende læsning, der bidrager til større forståelse af, hvordan det er 

at have andre erfaringer og livsomstændigheder end en selv – og i sidste ende kan 

initiere handling.  

 

  

                                                             

 

 

 

3 Görlich, A. (2016). Afstand, modstand og mestring: Poetiske analyser af unges 

subjektiveringsprocesser. Psyke & Logos, 37(1), 225–247; Kristiansen, M H (2022). ’Du står her’ – 

en afsøgning af portrættering som metode i institutionel etnografi. Norsk Sociologisk Tidsskrift, 

6 (1) 
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