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Forord 

Som præst og siden som psykoterapeut har jeg i tidens løb talt med mange mennesker, der har 

haft ondt i en kærlighedsrelation – eller end ikke er lykkedes med at etablere én.  

 I forbindelse med mine foredrag om kærlighed og selvbeskyttelse, har jeg erfaret, at der er stor 

interesse for at blive klogere på, hvilke psykologiske mekanismer der spiller ind, når vi danner 

relationer eller forholder os i de relationer, vi allerede er i.  

 I denne bog beskriver jeg, hvordan selvbeskyttelsesstrategier opstår, hvordan de kan komme til 

at stå i vejen for gode, nære relationer, og hvordan uhensigtsmæssige strategier kan afvikles. 

 Med begejstring har jeg konstateret, hvordan relationer kan blive dybere og mere meningsfulde, 

når vi tør være fuldt til stede i sårbarhed i øjeblikket uden unødvendige skjold. 

Den litteratur, jeg selv har læst om emnet, er skrevet for fagfolk. Nærværende bog er skrevet i et 

lettilgængeligt sprog, som kan læses af alle. Samtidig er den solidt forankret i anerkendte 

psykologiske teorier og i mange års terapeutisk erfaring. 

 De mange konkrete eksempler i bogen er for de flestes vedkommende opdigtede til pædagogisk 

brug, men indeholder situationer og replikker, som jeg ofte hører i min terapipraksis. Enkelte af 

eksemplerne er autentiske og bragt i anonymiseret form med den pågældende klients tilladelse. 

 Det er mit ønske, at den viden, som jeg har set gøre en forskel hos klienter og hos mig selv, skal 

komme mange flere mennesker til gode end dem, der læser fagbøger eller er i et psykoterapeutisk 

forløb.  



Indledning 

Hvorfor lever vi ikke alle i levende kærlighedsforbindelser med andre mennesker? Hvordan kan 

det være, at mange mennesker i stedet lever som singler eller i parforhold, hvor der mangler 

nærhed eller ægte omsorg for hinanden. 

 Det kan der være forskellige svar på. Et af dem er, at vi benytter selvbeskyttelsesstrategier, som 

spiller os et puds, så vi kommer til at spænde ben for os selv i kærlighed. 

 At selvbeskyttelsesstrategier findes, kan enhver, som arbejder med psykoterapi, observere. 

Klienter benytter forskellige strategier til at holde afstand til andre mennesker, til at undgå at se sin 

egen aktuelle livssituation i øjnene eller til at undgå at mærke sit indre (følelser, tanker, 

erkendelser, ønsker). 

 Disse strategier har været kaldt forskelligt i tidens løb. Freud kaldte dem »afværgemekanismer« 

(abwerf). I de engelsksprogede lande blev det til »defence«, og på dansk »forsvarsmekanismer«. 

Den kognitive terapi arbejder med begrebet »mestringsstrategier«, hvormed den nogle gange 

beskriver samme observation. 

 Allerede Søren Kierkegaard, som formulerede sine tanker mere end et halvt århundrede før 

Freud, havde bemærket fænomenet. Han skrev, at mennesket har en evne til at fordunkle sin 

egen erkendelse. Hvordan det faktisk kan gøre det, skrev Søren Kierkegaard ikke meget om. Det 

ved vi mere om i dag. 

Jeg har valgt at kalde disse manøvrer, hvormed vi til tider kan fordunkle det mest indlysende eller 

holde afstand til andre mennesker og vores eget indre: selvbeskyttelsesstrategier. Hermed mener 

jeg alt, hvad et menneske gør – bevidst eller som oftest ubevidst – for at undgå nærhed til andre 

mennesker eller til sin egen indre eller ydre virkelighed.  

 Det kan også være selvbeskyttelse at undgå rygning eller tage redningsvest på ud på havet. De 

selvbeskyttelsesstrategier, jeg vil interessere mig for i denne bog, er dog udelukkende dem, vi 

bruger til at lægge afstand til virkeligheden med, og som nogle gange kan være hensigtsmæssige, 

mens de andre gange bliver et problem. 

Det er god selvbeskyttelse at lægge afstand til sine følelser, når de er for overvældende. Men 

samme selvbeskyttelse kan blive et problem, hvis den bliver ufleksibel og begynder at leve sit eget 

liv helt eller delvist ubevidst.  

 Det går ud over livskvaliteten og vitaliteten, når vi lægger mere afstand til vores indre liv, end 

nødvendigt er. Og når vi lægger afstand til realiteterne i vores aktuelle livssituation, ser vi dem ikke 

klart, og det bliver vanskeligt at navigere i livet. 

En selvbeskyttelsesstrategi kan f.eks. være, at man bruger sin fantasi til at omforme den ydre 

virkelighed, så man ser sig selv, andre mennesker eller ens muligheder i livet som værende bedre 

eller dårligere, end de realistisk set er. Et andet og mere konkret eksempel kan være, at man 

undlader at trække vejret tilstrækkeligt dybt til rigtigt at kunne mærke sig selv.   

 En selvbeskyttelsesstrategi er en manøvre, som engang var en klog løsning på en vanskelig 

situation.  Hvis der har været brug for massive selvbeskyttelsesstrategier i barndommen, kan man 

som voksen opleve sig så meget viklet ind i selvbeskyttelse, at det umuliggør en god 

følelsesmæssig kontakt med en selv og andre. Og på den måde kan man gå glip af den indre 

blomstring, som en kærlighedsforbindelse kan vække. 



Det er mit håb med denne bog, at I som læsere vil få lyst til at kigge på jeres egne 

selvbeskyttelsesstrategier og overveje, om jeres liv kan blive rigere, hvis I vælger at afvikle en eller 

flere af dem, så I kommer tættere på jer selv, livet og andre mennesker – og i højere grad kommer 

til at mærke og nyde tilværelsen, mens I er her.  

  



 

 
KAPITEL 1 

Selvbeskyttelsesstrategier 

De selvbeskyttelsesstrategier, som jeg interesserer mig for i denne bog, er de manøvrer, vi bruger 

til at lægge afstand til vores indre, andre mennesker eller realiteterne i vores ydre livssituation. 

Fremover er det dem, jeg mener, hver gang jeg bruger ordet: selvbeskyttelsesstrategier. 

Et konkret eksempel på en selvbeskyttelsesstrategi kan være følgende: Hanne har fået afslag på 

en ansøgning. Hun er ked af det, men orker ikke at mærke sin sorg lige nu og her. Hun vælger i 

stedet at se en spændingsfilm i tv og glemme sig selv. På den måde skaffer hun sig en pause fra 

den virkelighed, hun befinder sig i efter afslaget på jobbet. 

 Det er ikke et problem, hvis hun blot på et senere tidspunkt giver sig selv tid og plads til at 

mærke og rumme sin sorg og således komme fuldt til stede igen. Men hvis det er den eneste 

strategi, hun bruger til at håndtere svære følelser, så hun aldrig giver sig tid og ro til at slappe helt 

af og mærke sig selv, er det et problem. I så fald vil hun leve med en permanent afstand til sig 

selv, og det kan indebære følelsesmæssig stress eller mangel på ægte vitalitet. Hvis hun ikke selv 

er klar over, at hun lægger afstand til sine følelser, er det et endnu større problem, for så har hun 

ikke mulighed for at ændre det. 

De fleste selvbeskyttelsesstrategier opstår tidligt i barndommen. De var engang den bedste 

løsning, det lille barn kunne finde i en vanskelig situation. Senere kan selvbeskyttelsesstrategierne 

blive ubevidste og træde i kraft pr. automatik, hver gang vi kommer i en situation, der ligner en af 

vores barndoms uløste kriser. 

 Et konkret eksempel kan være følgende: Ingers mor var fortvivlet og talte meget om sin smerte, 

da Inger voksede op. Det var ubærligt for Inger at lytte til. Et barn kan ikke rumme en voksens 

fortvivlelse, og det er desuden skræmmende at opleve sin omsorgsperson have det svært. Derfor 

opfandt Inger som ganske lille den strategi at begynde at tale om noget helt andet i disse 

situationer for at aflede moren og få hende på andre tanker. 

I dag undrer hun sig over, at hendes børn ikke kommer til hende med deres genvordigheder. Hvis 

hun spørger dem hvorfor, vil de sikkert sige, at de har forsøgt, men at forsøgene altid ender med, 

at moren begynder at tale om noget andet. 

 Hvis Inger havde optaget en sådan samtale på bånd, ville hun sikkert efterfølgende selv kunne 

høre, at hun – uden at ville det – kommer til at skifte emne, hver gang hun mærker eller hører om 

en nærtstående persons krise eller sorg. 

 Det er selvsagt ødelæggende for nærhed i relationer, hvis vi benytter en sådan 

selvbeskyttelsesstrategi uden selv at være klar over det. 

 Når Inger kan erkende og se sit eget mønster, som måske engang reddede hendes psykiske 

sundhed, men som i dag kommer i vejen for en fortrolighed fra hendes børn, er hun allerede nået 

langt og kan vælge at ændre sin strategi. 

En nødmanøvre 

En selvbeskyttelsesstrategi er oftest en nødmanøvre.  



Et eksempel: Dengang Anna var helt lille, blev hun mødt negativt af sine forældre, når hun 

forsøgte at tiltrække sig deres opmærksomhed. De kunne sige, at hun var irriterende, eller hun 

kunne opleve stress eller ubehag i deres blikke. Det var så ubehageligt for hende, at hun opgav og 

gik ud i livet uden at have fået udviklet og indøvet, hvad vi kan kalde en sund »bede om 

opmærksomhed« kompetence. 

 I stedet brugte hun al sin kreativitet på at finde en anden løsning. For børn er dybt afhængige af 

at få en tæt tilknytning til en omsorgsgiver. Hun fandt ud af, at hvis hun i stedet tilbød sin 

opmærksomhed, gik det bedre. Så når hun mærkede lyst til opmærksomhed, begyndte hun at 

sætte sig ved siden af sin avislæsende far og interessere sig for, hvad han læste i avisen. Det 

syntes far de fleste gange var hyggeligt, og hun kunne sidde tæt op ad ham og mærke varmen fra 

hans krop og på den måde få den oplevelse af forbundethed som børn er livsafhængige af.  

Som voksen har Anne udviklet gode kompetencer til at holde sig selv tilbage og i stedet tilbyde sin 

opmærksomhed til andre, og det er en god evne at have. Problemet er, at hun ikke længere 

mærker sit behov for at få opmærksomhed særlig præcist. Hun mærker en trang til at være 

sammen. Når hun gør det, opsøger hun typisk en veninde, og når de har sat sig med kaffen, 

spørger hun: »Hvordan har du det?« Det spørgsmål bliver de fleste mennesker glade for, og 

veninden fortæller og fortæller. Anna kan ikke forstå, hvorfor hun selv bliver mere og mere irriteret 

og frustreret. 

 Uden selv at være klar over det, bruger hun en nødmanøvre, som hun har lært i barndommen. 

Hun mærker ikke længere sit eget behov for at få opmærksomhed, eller hun opgiver det kort efter, 

at det har vist sig i bevidstheden. I stedet går nødmanøvren i gang. 

 Når Anna bliver klar over, hvordan hun behandler sit eget behov for at få opmærksomhed, kan 

hun ændre sin adfærd. Næste gang hun sætter sig sammen med veninden, begynder hun måske 

som noget helt nyt at fortælle meget mere om sig selv. 

 Og Annas mand bliver lettet, når hun nu i stedet for at genere ham med sin frustration, fortæller 

ham helt præcist, hvad hun gerne vil have. F.eks.: »Jeg vil blive rigtig glad, hvis jeg må få din 

udelte opmærksomhed i det næste kvarter.« 

Det kan lyde let og smertefrit. Det er det ikke. Når Anna bliver opmærksom på sin nødmanøvre og 

indser, hvordan hun har misrøgtet sit eget behov for opmærksomhed, vil hun opleve sorg. Måske 

genoplever hun episoderne fra barndommen, som var årsag til, at hun opgav behovet. Når hun 

holder op med at benytte sin nødmanøvre, vil hun føle sig hjælpeløs og usikker i kontakten med 

andre, indtil hun finder og får indøvet en ny måde at forholde sig på. 

Selvbeskyttelse som en midlertidig løsning  

Nedenfor følger en historie, som illustrerer, hvad selvbeskyttelse kan være, og hvordan den aktivt 

kan vælges til og opløses igen i gode og trygge omgivelser. 

 Seksårige Jesper tager sin skoletaske på ryggen, vinker farvel til mor og begiver sig på vej til 

skole. På skolestien passerer han et par større drenge. Jesper smiler til dem, men lige idet han 

løber forbi, stikker den ene af dem sin fod frem, så Jesper snubler over den og falder og slår sit 

knæ. Det bløder. De store drenge griner af ham og kalder ham en lille møgunge, inden de vender 

sig og går videre. 

 Det bæver om Jespers mund, og han overvejer et øjeblik at vende om og løbe hjem til mor. 

Lysten til skolen og kammeraterne vinder dog over trangen til at løbe hjem, så Jesper går i skole. 

Men han er ikke glad længere. Faktisk blev han chokeret over de store drenges opførsel, og 

knæet gør ondt. 



 Henne i skolen har han det ikke særlig godt, men forsøger at glemme episoden og koncentrere 

sig om det, der foregår. Han lægger afstand til sin forskrækkelse og forsøger at undgå at mærke 

sig selv. Det bliver rigtig svært, da gårdvagten, Bente, spørger ham: »Hvordan har du det, lille 

Jesper?« og mens hun spørger, lægger hun hovedet lidt på skrå og ser medfølende på ham. 

Jesper mærker gråden presse sig på, men undgår, at den får overtaget ved at bevæge sig hurtigt 

og afvise Bente. »Godt« råber han til hende og skynder sig væk. 

 Jesper forsøger at være med i de andre børns boldspil, men han kan ikke mærke sin egen lyst 

til leg. 

Da Jesper kommer hjem, er mor der ikke, så han sætter sig hen til computeren og går i gang med 

et spil. Lidt efter hører han mor komme ind ad døren. »Hej Jesper« råber hun. I det øjeblik bryder 

Jesper i gråd. Mor kommer ind og tager ham op på skødet. De snakker om episoden med de store 

drenge og om, hvor ondt det gjorde, og hvor bange han blev, og mor vasker hans knæ og giver 

ham plaster på. 

 Kort efter er Jesper glad igen og klar til leg. Han er igen kommet tæt på sine følelser og mærker 

lysten til at lege og have det sjovt.  

Da Jesper besluttede at gå i skole efter sin forskrækkelse, lagde han afstand til sine følelser. Hele 

dagen i skolen kæmpede han for at holde gråden under kontrol. På en måde kan man sige, at det 

er spild af liv. Den tid, der går, fra Jesper slår sig, og indtil han reagerer på det sammen med mor, 

er han ude af kontakt med sig selv og sin smerte – og også med sin glæde og lyst til leg. Han 

bliver robotagtig og forsøger bare at tilpasse sig. 

 På den anden side er det klogt, at Jesper venter med at give sig hen til at mærke sine følelser, 

indtil han er i helt trygge omgivelser sammen med mor, som han ved kan hjælpe ham med at 

rumme og forstå den ubehagelige oplevelse. Det er ikke klogt at give sig hen til sine følelser hvor 

som helst, når som helst eller sammen med hvem som helst. Hvis han havde valgt at hengive sig 

til at mærke sine følelser og udtrykke dem til Bente i skolegården, ville hun måske have set på 

ham med et misbilligende blik og bedt ham tage sig sammen. Det ville have været yderst 

ubehageligt for ham, og han ville have fået det endnu værre. 

 Det Jesper i stedet gør i den tid, der går fra oplevelsen med de store drenge, og indtil han er hos 

mor, er, at han holder ud. Han holder sine egne følelser ude fra sig selv. Det er en 

selvbeskyttelsesstrategi, som han mestrer, og det er godt. Og heldigt for ham er det, at han har en 

mor, som kan forløse ham og hjælpe ham med at tage følelserne helt ind igen og få en god kontakt 

til sig selv. 

At benytte selvbeskyttelsesstrategier som midlertidig løsning er ofte en god idé og godt at kunne. 

På den måde kan man i højere grad selv styre, hvornår man vil give omsorg til sit indre, og 

hvornår man vil prioritere at overholde de sociale konventioner eller bare have hele sit fokus på at 

klare de opgaver eller udfordringer, man står overfor i øjeblikket.  


