
UFRIVILLIG BARNLØSHED SÆTTER PAR I KRISE (1992, 1(6))

Uønsket barnløshed resulterer for mange par i krise. Omkring 10% får aldrig det barn eller de børn, 
de ønsker sig. De fleste mennesker anser evnen til at få børn som en central del af deres identitet. 
Hvis man ikke er i  stand til det, opleves det af mange som en personlig fiasko, der sætter dem 
udenfor at alment menneskeligt fællesskab og giver dem følelsen af at være “defekte”, fysisk og 
seksuelt og mindreværdige som kvinder eller mænd.

Mange par opdager først deres ufrugtbarhed efter samvittighedsfuldt at have beskyttet sig i mange 
år. Opdagelsen kommer ofte helt uventet og efterlader mange i en tilstand af hjælpeløshed, hvor 
man i ren periode bliver meget afhængig af lægerne og tilrettelægger en stor del af sit liv udfra de 
lægelige undersøgelser, anbefalinger og behandlinger.

Tre amerikanske forskere undersøgte 185 par, som var uønsket barnløse. De fandt, at barnløsheden 
udgjorde  et  ganske  betydeligt  problem for  disse  par.  De havde typisk  været  hos  2-3 læger  og 
kvinden var blevet udsat for 2 1/2 gange så mange prøver som manden.

Jo større belastning parrene følte, jo dårligere var deres selvfølelse, deres følelse af at de selv kunne 
gøre noget, og jo flere konflikter havde de indbyrdes. Forskere anser disse forhold for at være en 
følge af parrets barnløsheds-krise.

Kvinderne var mere belastede af barnløsheden end mændene, hvilket sandsynligvis hænger sammen 
med, at moderskabet traditionelt anses for at være en central rolle for kvinder.

Manden og kvinden i de barnløse par oplevede på næsten alle områder situationen på samme måde. 
Ufrivillig barnløshed kan være en økonomisk belastning, kan vanskeliggøre langtidsplanlægning og 
bevirke isolation fra familier og venner, som er uforstående overfor problemet. Hertil kommer så 
hjælpeløshed, mindreværdsfølelse og par-konflikter, der udspringer af barnløshedskrisen.
ae
(Kilde: Abbey, A. et al.: Infertitity and subjective well-being: The mediating roles of self-esteem, 
internal control, and interpersnal conflict.  Journal of marriage and the family, 1992, vol.54,  408-
417).
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