Gået kold i klichéen?

FARVEL TIL STEREOTYPERNE
OM PARFORHOLDET
Mænd vil knalde hele tiden, kvinder er skidesure, og selvfølgelig er man
kun tiltrukket af sin partner. Vores hoveder er proppet med fastlåste forestillinger
om parforholdet, og de kan faktisk være med til at ødelægge det, mener
psykoterapeut Maria Holkenfeldt Behrendt. Her fortæller hun om fem af de
stereotyper, man med fordel kan skrotte, hvis man altså går rundt og tror på dem.
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TEST DIG SELV:

HAR DU FASTLÅSTE FORESTILLINGER OM PARFORHOLD

1. STEREOTYP: MÆND VIL KNALDE
HELE TIDEN
Har man fastlåste forestillinger om sexlivet, såsom at mænd har
lyst hele tiden, eller at kvinder ikke har så meget lyst eller måske
helst skal holde lidt igen, så kan man let komme til at føle, at der
er noget galt med én, hvis man selv har det på en anden måde. Det
mener psykoterapeut Maria Holkenfeldt Behrendt.
– Den stereotype forestilling kan komme til at fastholde os i en rolle,
hvor vi ikke har det godt. Den kan også medføre, at vi kan komme
til at klandre vores partner for at have følelser, som han eller hun
slet ikke har: ”Du har aldrig lyst” eller ”du vil også bare ha’ sex hele
tiden”, siger Maria Holkenfeldt Behrendt, der ofte oplever i sin
praksis, at stereotyperne om sex sjældent holder i virkeligheden.
– Vi er forskellige som mennesker. I nogle forhold er det mændene, der har mest lyst, og i andre er det kvinderne. Jeg havde
for eksempel en mandlig klient, der var så træt, fordi han havde
mødt en kvinde, som ville have sex hele tiden. Han var så bange
for at blive forladt, at han følte, at han skulle følge med. Det viste
sig, at kvinden troede, hun fulgte hans lyst.
Ifølge Maria Holkenfeldt Behrendt får man ikke meget ud af at
underlægge sig de stereotyper, der florerer i ens hoved, hvis de
ikke stemmer overens med det, der foregår inden i én.
– Mange har en forestilling om, at man bare skal passe sammen
seksuelt. Og de fleste oplever da også i den første del af forelskelsesfasen, at det hele er nyt og spændende, og at man er villig til
at prøve grænser af. Ofte er det først, når man er kommet forbi
forelskelsesfasen, at de stereotype forestillinger træder i kraft.
I stedet for at underlægge sig dem må man tale om, hvad man
hver især kan lide og hvor tit og hvordan. Men det er sårbart, så
det kræver tillid.

2. STEREOTYP: KVINDER ER SURE
OG URIMELIGE
Ja ja, kvinder er sure og urimelige en gang imellem – og det er
mænd også.
– Det er ikke kun kvinder, der skælder ud på deres mænd. Der er
også mænd, der råber og skælder ud eller bliver kolde og distancerede – ligesom også kvinder kan blive det, siger Maria Holkenfeldt
Behrendt. Hun mener, at forestillingen om kvinder som ”sure og
urimelige” måske kan stamme fra, at kvinder igennem tiderne er
blevet opdraget til, at det ikke er feminint at vise vrede. Når de så
gør det, kan de blive opfattet som hysteriske.
– Kvinder har lært, at de hellere skal græde end at være vrede,
mens mænd omvendt har lært, at de hellere skal vise vrede fremfor tårer, siger psykoterapeuten. Hun mener, at man i stedet for
at slå kvinders vrede hen som ”urimelig” – også hvis det er ens
egen – skal tage den alvorligt.
– Tænk på karakteren Yvonne i Olsen-Banden. Se på det setup,
hun er i med Egon, Benny og Kjeld! Og som også hendes søn, Børge,

Det kan være sundt at undersøge sine egne
idéer om, hvordan et godt parforhold ser ud,
og hvor forestillingerne kommer fra. Det kan
umiddelbart være svært at finde ud af, om
de forestillinger, man har om parforhold og
kønsroller, er baseret på stereotyper. En måde,
man kan undersøge det på, er ved for eksempel
at spørge sig selv og gerne også sin partner:
”Hvad er de tre vigtigste ting for mig i et
parforhold – og for min partner?”, ”Hvad er
jeg mest bange for i et parforhold?”, ”Hvilke
forventninger har jeg til mig selv i et parforhold – og til min partner?”, ”Hvordan tackler
jeg konflikter?”, ”Hvordan vil jeg gerne have,
at mit parforhold skal være?”, ”Hvordan skal
mit sexliv være?”, ”Hvordan skal hverdagen
fungere?”. Bagefter kan man så spørge sig
selv: ”Er det realistisk?”, ”Er det noget, jeg rent
faktisk har set udspille sig i virkeligheden?”,
”Hvor stammer forestillingerne fra?”, ”Kender
jeg par, der kan fungere som rollemodeller?”
Kilde: Psykoterapeut Maria Holkenfeldt Behrendt

bliver involveret i. Det er da klart, at hun råber og skriger. Men
hun er så karikeret, at man n
 ødigt vil sammenlignes med hende,
siger Maria Holkenfeldt Behrendt.
Man kan med fordel tage vreden alvorligt. Også Yvonnes.
– Vrede er en måde at sætte grænser på, men kan også dække over
et stort behov for, at nogen går tættere på og for eksempel spørger:
”er der noget galt?”. Nogle gange kan vreden nemlig dække over,
at vi har svært ved at udtrykke det, vi er kede af eller utilfredse
med. Så bag ved den opførsel, der tit støder folk væk, kan der
ligge et råb om hjælp. Og måske er personen slet ikke bevidst om,
hvad der er galt. Det kan være, at personen slet ikke selv er klar
over, at han eller hun har brug for noget andet, end det han/hun
udtrykker, eller i hvert fald ikke har nogen forventning om, at
behovet kan blive dækket. Derfor kan det hjælpe, at man ser på
personen – eller én selv – med omsorgsfulde øjne, da vreden kan
være et udtryk for umødte behov.

3. STEREOTYP: MIN PARTNER SKAL
KUNNE OPFYLDE ALLE MINE BEHOV
Du har måske set det på film eller hørt om det i sange: ”Den rigtige”
opfylder alle ens behov, og når man er sammen, fuldender man
hinanden. Men som psykoterapeut Maria Holkenfeldt Behrendt
påpeger, er det ret meget at kræve af et andet menneske, at denne
skal give en alt det, man selv mangler.
– Tror man, at man ikke har behov for andre, og at det skal være
ren symbiose, når man er i et parforhold, så er det et problem. For
ét menneske kan ikke opfylde alle de behov, man har. Et enkelt
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4. STEREOTYP: DU MÅ KUN VÆRE
TILTRUKKET AF DIN PARTNER

”Ét menneske kan ikke
opfylde alle de behov, man
har. Et enkelt menneske kan
ikke stå for alt det, man selv
synes er svært.”

– Historisk og kulturelt set har vi lært, at utroskab er noget af
det mest forfærdelige og ødelæggende, der kan ske i et forhold …
Og så var der lige 60’erne og 70’erne, hvor der blev knaldet rundt,
men det er de fleste vist også enige om, at der ikke kom noget godt
ud af ... Så antagelsen er, at vi skal være monogame. Med den
følger også – for de fleste – forestillingen om, at vi ikke må føle
os tiltrukket af andre, og gør vi det, er der noget galt enten med
os selv eller forholdet. Men sådan er det ikke nødvendigvis. Man
kan ikke gå igennem et langt liv uden at blive tiltrukket af andre,
siger Maria Holkenfeldt Behrendt, der mener, at det kan være en
god idé, at man taler med sin partner om, hvordan man hver især
har det: Hvad gør vi, hvis den ene bliver tiltrukket af en anden?
– For nogle kan løsningen være, at man godt må være sammen med
den person, og for andre, at man tager den seksuelle energi, man
har sanset ude, med hjem til sin partner. Og man skal selvfølgelig
ikke tale om det lige dér, hvor man er tiltrukket af en anden. Så
kan partneren føle sig truet i stedet for at være interesseret i at
tale om det.

5. STEREOTYP: PARFORHOLD ER NEMT
menneske kan ikke stå for alt det, man selv synes er svært, og for
eksempel være ens terapeut, bedste ven, omsorgsgiver, rengøringshjælp, skaffer, sexpartner, Ikea-ledsager, festkammerat og
så videre. Ja, man bliver helt træt ved tanken.
– Tror man, at det skal være sådan, så bliver det hårdt og ensomt,
når der kommer et problem – og det gør der! påpeger Maria Holkenfeldt Behrendt.
– Det behøver ikke nødvendigvis at handle om parret i sig selv.
Det kan også være, at der sker noget, man ikke selv er herre over,
som for eksempel at den ene bliver ramt af sygdom eller bliver
fyret. Det ændrer dynamikken i forholdet, da den ene part ikke
kan leve op til det, han eller hun plejer at kunne, og så er der brug
for andre, der kan hjælpe – for eksempel med at se tingene udefra,
komme med gode råd, hjælpe og til at tale med om det, der er svært.
Maria Holkenfeldt Behrendt mener også, at det, at man omgiver
sig med andre mennesker end sin partner, faktisk bidrager positivt
til ens parforhold.
– Det kan give god energi at møde andre mennesker i stedet for
udelukkende at være sammen med sin partner. Når man er sammen med venner, laver noget kreativt eller går i biografen, kommer
man jo hjem med nye input udefra, siger hun og understreger, at der
altid vil være undtagelser. Nogle par har virkelig nok i hinanden.
– Der er selvfølgelig nogen, men det er de færreste, der kan være 100
procent på bølgelængde hele tiden. Der vil være perioder, hvor den
ene er mere energiforladt eller i dårligere humør end den anden,
og så må man ud og hente energi et andet sted. Den kan man så
tage med hjem til sin partner i stedet for at gå fra ham eller hende,
når forholdet ikke er så nemt, som man troede, det skulle være.
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– En hel del af mine klienter går rundt og tror, at parforhold
er nemt, og at når det ikke længere er det, er det ensbetydende
med, at man er i det forkerte forhold, siger psykoterapeut Maria
Holkenfeldt Behrendt og fortsætter:
– Men sådan er det ikke. Parforhold er i perioder hårdt arbejde!
Tænk på, at to mennesker med hver deres bagage, historie og
værdier og hver deres smag, spisevaner, toiletvaner, forhold til
telefon, oprydning, hvor fuld skraldespanden må være, før den
tømmes, og så videre skal blive enige. Der er så meget, der kan være
svært at forene. I begyndelsen, hvor forelskelsen raser, er alt jo
sweet, men det stopper altså på et tidspunkt, og så kan forholdet
blive hårdt arbejde.
Og her er der altså nogle, der ifølge Maria Holkenfeldt Behrendt
vælger at kaste håndklædet i ringen.
– Det er menneskeligt at flygte, når noget gør ondt, men hvis vi
gerne vil parforholdet, er det ikke løsningen. Begge parter må
være villige til at tale sammen og finde ud af, hvordan de kommer
igennem konflikterne, hvad der handler om én selv, og hvad der
handler om den anden, siger terapeuten.
– Kærligheden og det lange forhold er noget, man skal beslutte sig
for. Og man skal vide, at følelserne i forholdet ikke er de samme
hele vejen igennem. Følelser kommer og går, og det gælder også
forelskelse og tiltrækning, og hvis man bare skrider, når de ikke
lige er der, finder man ikke ud af, at de faktisk kan komme tilbage
igen og igen.
Men hvorfor egentlig ikke bare flygte?
– Det kan man selvfølgelig også godt gøre, men det, man kan opleve,
når man er kommet igennem en krise, er jo, at parforholdet er blevet
stærkere, og at kærligheden har fået en anden dybde, som man ikke
vil opleve, hvis man bare går videre til den næste.

