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Psykosocial udviklingsteori  

Professor i psykiatri Erik Homburger Erikson forkastede sin fortid, tog sagen i egen hånd og 

skabte sågar sit eget navn. Denne trodsighed, denne vilje til at ville, er efter min mening en 

af ingredienserne til at komme ud over eventuelle mén fra barndommen. De oplevelser og 

den erfaring forventer jeg, bevidst og ubevidst, må være indarbejdet i hans menneskesyn og 

hans videnskabelige overvejelser. Dernæst er han en af de få, der har dannet en 

udviklingspsykologisk teori, der dækker hele menneskets liv.  

Eriksons teori er en videreudvikling af Sigmund Freuds tanker og baseres derfor på 

driftsdynamikken. Erikson er dog i sin grundindstilling positivt anlagt og ser helst bort fra den 

freudianske dødsdrift. Han ser det nærmere som en udvikling contra ingen udvikling eller 

fejludvikling pga. manglende støtte. Og hvor Freud lægger vægt på det psykoseksuelle som 

dynamisk faktor, vægter Erikson det psykosociale samspil som en afgørende faktor i 

udviklingen af personligheden og identiteten.  

Erikson ser menneskets liv som et samspil mellem tre samtidigt virkende 

organiseringsprocesser, der er indbyrdes afhængige:1 

1. EN BIOLOGISK PROCES, hvor mennesket opfattes som en organisme med et legeme, der 

kan føle eksempelvis smerte og spænding. Den tilgodeser udviklingen af kroppen og 

organsystemerne. (Soma)  

2. EN PSYKISK PROCES, hvor jeget organiserer den individuelle erfaring med en løbende 

egosyntese. Her oplever man, hvordan følelser som eksempelvis angst kan virke styrende i 

bestemte situationer. Den tilgodeser, at jeget eller egoet opretholder en integreret 

personlighed med ensartethed og kontinuitet. (Psyke)  

3. EN SOCIAL PROCES, der består af en kulturel organisering af personers indbyrdes 

afhængighed. Individet vil eksempelvis reagere ud fra en panikfølelse i gruppen, som det ses 

i en fiskestime, uden at vide hvorfor. Den tilgodeser, at individ og samfund tilpasses og 

udvikles og varetages af familien og samfundets institutioner. (Etos) 

Erikson anvender organismeprincippet til forståelsen af vækst og hans såkaldte epigenese 

som forståelsesramme for sin teori. Det epigenetiske princip stammer fra fosterets vækst i 

livmoderen, hvor alt i princippet bør komme i rette tid og orden for at sikre væksten bedst 

muligt. Ifølge epigenesen er udvikling en successiv eller gradvis vækst og/eller hæmning 

forårsaget af påvirkninger fra miljøet og af samspillet mellem de enkelte 

 

 

                                                           
1 Erikson, Erik H.: Livsringen sluttet, side 22-27, og Erikson, Erik H.: Identitet, ungdom og kriser, side 87-91. 
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dele i modsætning til præformisme, hvor alle egenskaber forlods er til stede i kimcellen – 

dna.  

Ifølge Erikson foregår menneskets personlighedsudvikling i en given rækkefølge, hvor en 

udvikling betinges af en konkret tidligere udvikling, ligesom den efterfølges af nogle andre 

lige så konkrete udviklingstrin afhængigt af de tidligere erfarne. Personlighedsudviklingen 

sker gennem otte stadier, hver med sin grundlæggende psykosociale krise, der skal 

gennemleves, og med sin grundlæggende styrke, der kan opnås. Ved gennemlevelsen af et 

stadium med et givet tema udvikles specifikke grundlæggende styrker af betydning for 

individets identitet, hvor udviklingen af disse kvaliteter eller manglen herpå får betydning for 

det efterfølgende trin i personlighedsudviklingen og skabelsen af jeg-identiteten.2 

 Erikson opfatter krise i den klassisk græske forståelse som et skillepunkt. 

“Og det er måske et gode, at ordet krise ikke længere indebærer truende 

katastrofe, et forhold der på et tidligere tidspunkt tilsyneladende hindrede 

forståelsen af udtrykket. Det opfattes nu som betegnelsen på et nødvendigt 

vendepunkt, et afgørende øjeblik, da udviklingen måtte gå enten i den ene 

eller den anden retning med udnyttelsen af de eksisterende ressourcer til 

vækst, heling og yderligere differentiering.”3 

Erikson opfatter således også de otte stadier som et ressourcefyldt magasin, der bør 

udnyttes af enhver til en optimal udvikling via de aktuelle kriser. De otte stadier for 

personlighedsudviklingen sætter Erikson ind i et diagram med basis i en psykoseksuel og 

psykosocial udvikling. I princippet: Alting til sin tid. Lungerne skal udvikles korrekt i 

fosterstadiet for at kunne trænes til maraton siden hen. Reguleringen sker i det psykosociale 

samspil, og således opdrager forældre og børn hinanden gennem hele livet.  

Erikson konstruerede et psykosocialt udviklingsdiagram,4 det epigenetiske diagram, der i 

oversigtsform viser de vigtigste temaer og indflydelsesfaktorer i de forskellige stadier i et 

menneskes liv. I denne bog er blot medtaget de vigtigste indikationer for den optimale 

udvikling gennem faserne samt de vigtigste indikationer på en manglende eller ufuldstændig 

udvikling. Formålet er at give et overblik over teorien og samtidig et overblik over de følelser 

og adfærdsmønstre, der kan genkendes. Følelser er i skemaet markeret med “om følelsen”, 

mens adfærd blot er beskrevet. 

 

 

                                                           
2 Erikson, Erik H.: Barnet og samfundet, side 231, og Erikson, Erik H.: Identitet, ungdom og kriser, side 89-90, og 
Erikson, Erik H.: Livsringen sluttet, side 25-31. 
3 Erikson, Erik H.: Identitet, ungdom og kriser, side 14. 
4 Erikson, Erik H.: Livsringen sluttet, side 28-29. 
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Erikson kommenterer sit “færdige koncept” og forbeholder sig meget fornuftigt ret til 

fremtidige ændringer og videreudvikling af det med disse ord: 

“Ved læsningen af dette essay [Livsringen sluttet] kan læseren derfor – i sin 

livshistoriske tid og sted – måske ønske at kritisere vort forsøg på at ‘slutte’ 

livsringen i vor levetid. Jeg håber, at titlen lyder tilstrækkelig ironisk til ikke at 

blive opfattet som et løfte om en altomfattende redegørelse for et perfekt 

menneskeliv. For hensigten er kun at bekræfte den kendsgerning, at hvis man 

taler om livet som en cyklus, har man allerede forudsat en eller anden form 

for selvfuldendelse. Men hvordan man uddyber dette på et givet tidspunkt, 

afhænger selvfølgelig af det teoretiske stade inden for ens område og af den 

betydning, som forskellige livsperioder tilfældigvis har for os selv og vore 

medmennesker. I dag forekommer nogle af vore udtryk og begreber at være 

alt for tidsbegrænsede – eller aldersbegrænsede. Og hvis ændringer 

fremkaldes af skiftende tider, kan vore udtryksformer så beholde deres 

oprindelige betydning og fortsætte med at bidrage til gensidig forståelse?”5 

Erikson ser således al udvikling som et resultat af en tidligere fases udvikling eller mangel på 

samme, hvor Bowlby argumenterer for den sikre base som udgangspunkt for barnets sunde 

udforskning og dermed udvikling. 

 

Individets forudsætninger  

Al Siebert opfatter blot “en uheldig opdragelse”, set ud fra en overleverpersonligheds 

synsvinkel, som et handicap,6 der kan overvindes, og han er overbevisende i sin 

argumentation. Derfor er det vigtigt at notere sig, at hans materiale først og fremmest 

handler om personer, der har klaret sig, samt er skrevet som tips til selvhjælp for de 

personer, der er i stand til på egen hånd at opsøge hjælp. Siebert medtager således ikke 

undersøgelser om dem, der ikke klarede sig, og han behandler heller ikke de fundamentale 

kriterier for udvikling af personligheden i forhold til eksempelvis effekten af tidligt skadede 

børn og disses mulighed for udvikling. Derfor kan det være nyttigt at supplere med en 

gennemgang af individets forudsætninger. Gennem opvæksten udvikler individet et 

selvbillede, der danner udgangspunkt for al coping og dermed også overlevelse i de 

krisesituationer, 

 

 

 

                                                           
5 Erikson, Erik H.: Livsringen sluttet, side 9. 
6 Siebert, Al: The survivor personality, kapitel 8: The “Good Child” Handicap. 
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der hører med til at leve livet fuldgyldigt, hvad enten det er livskriser i Eriksons betydning 

eller kriser, der ved optimal coping fører til trivsel eller simpelthen regulær overlevelse. Al 

Siebert beskriver, at fundamentet for al robusthed er de indre ressourcer7, som det enkelte 

menneske besidder. Det er en vigtig pointe, at ydre ressourcer ikke kan anvendes ved svære 

hændelser som arbejdsløshed, skilsmisse, bankrøveri eller lignende, medmindre de indre 

ressourcer er intakte og brugbare. De indre ressourcer er således grundelementet i copingen 

af en krise, og de vil udvikles yderligere, når individet benytter sine overlevelsesevner. 

“Jeg er en, der som regel er i godt humør og kerer mig om andre.”  

MARIE POULSEN 

“Jeg er livsduelig. Jeg er nok også dominerende. Jeg er ambitiøs med det, jeg 

laver, det skal helst være godt. Det er ikke noget med, at jeg absolut vil vinde 

over nogen, være berømt eller meget kendt. Men det, jeg laver, det må gerne 

vække opsigt for at være underholdende eller godt.”  

JANE AAMUND 

I løbet af opvæksten udvikler vi vore selvfølelser, vores handlekompetence og vore tanker 

om os selv. Den internale oplevelse af os selv som individer refererer ifølge Al Siebert til selv-

værd, selv-tillid og selv-opfattelse.8 

SELVVÆRD er en følelsesmæssig mening, man kan have om sig selv. Ved degradering, 

arbejdsløshed, skilsmisse m.v. vil det tydeliggøres, hvorledes personens selvværdsfølelse er 

bundet til titel, løn eller social rolle. Men disse externale beviser på ens værd er ikke et 

udtryk for selvværdet. Ofte vil et menneske med et lavt selvværd overdrive externale beviser 

for at kompensere for sit manglende selvværd.  

Mennesker med et stærkt selvværd føler sig derimod ikke sårbare over for eksempelvis 

negativ kritik fra andre. Deres selvværd fungerer som et tykt energitæppe omkring dem. 

Sårende kritik kaster de blot af sig, og de er samtidig i stand til at tage imod komplimenter.  

Et stærkt selvværd kan udvikles gennem livets udfordringer. Jo oftere man sætter pris på sig 

selv, uanset hvad der foregår, jo bedre vil man føle sig tilpas med sit inderste selv. 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Siebert, Al: The survivor personality, side 145 ff. 
8 “self-esteem”, “self-confidence” og “self-concept”. 
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SELVTILLID refererer til, hvor godt man forventer at kunne handle i en ny situation. Det er en 

målestok for handling. Generelt er tilliden baseret på de tilgængelige evner og styrker. 

Mennesker med lav selvtillid stoler ikke på sig selv, undgår risici og er angstfyldte. 

Mennesker med høj selvtillid stoler mere på sig selv end på nogen anden. De forventer at 

kunne håndtere modgang og klare sig i nye aktiviteter. 

Selvopfattelse refererer til den idé, individet har, om hvem og hvad det er. En del af 

selvopfattelsen kan være bundet til arbejdet, hvilket kan foranledige en identitetskrise ved 

arbejdsløshed, svarende til, hvad en skilsmisse kan betyde for identiteten, hvis 

selvopfattelsen er bundet til ægtefællen. Nogle vil ligefrem benægte tidligere uetisk 

optræden eller pynte på fortiden, fordi de ikke kan klare sandheden om sig selv. Mange vil 

kompensere for en svag selvopfattelse med imponerende tøj, titel, høj indtægt, 

indflydelsesrige venner, “rigtige adresser” og lignende ydre beviser på deres succes. Det er 

samtidig årsagen til, at de synker så dybt, når de mister de ydre beviser for deres identitet, 

for så mister de “sig selv”.  

Et positivt selvværd, en stærk selvtillid og en sund selvopfattelse giver individet evnen til at 

gentage eksempelvis jobsøgning med en positiv attitude, selv om det har oplevet et 

nederlag. Denne følelsesmæssige identitetsopfattelse er essentiel i et menneskes evne til at 

cope sig igennem livets udfordringer og et vigtigt led i udviklingspsykologisk henseende, da 

det opbygges gennem barndommen og videreudvikles gennem hele livet. 

“Jeg har ikke brug for at stille mig op på en stor sejrsskammel og sige: ‘Vi skal 

den vej.’ Man bliver selvfølgelig beæret, hvis man får æren for en eller anden 

succes, men for mig er det lige så vigtigt at se tingene virke. Jeg har lagt 

mærke til, hvis jeg sidder inde i Det Økologiske Råd rundt om et kæmpebord 

med direktører fra Fødevaredirektoratet og de førende inden for økologi, 

landbrug, fabrikker og supermarkeder, så skal jeg virkelig tage mig sammen og 

tænke formuleringer igennem 17 gange, før jeg rækker hånden op og siger 

noget. Jeg gør det næsten ikke, jeg skal nærmest spørges. Men holder jeg et 

oplæg, det skulle jeg sidste gang, så tordner jeg derudad. Jeg laver to foredrag 

om ugen, og det ene genererer jo det andet, fordi jeg kan fange folk. Men hvis 

jeg sidder rundt om bordet midt iblandt de andre, så kan jeg ikke engang 

række fingeren op. Jeg kan genkende det ‘hvis jeg gør noget forkert-agtigt’ fra 

skolen. En skyhed over for at sige noget, der måske er forkert, eller over 

berettigelsen til at være der. Hvis jeg derimod bliver sat i rollen, så tænker jeg 

ikke engang over, om jeg dummer mig. Jeg stiller mig op og snakker, og så går 

der ti sekunder, så har jeg 
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fået fornemmelsen af, at de tænker, og at jeg har åbnet deres øjne, og så 

kører det derudad. Jeg tænder helt af på at snakke, og jeg kan ikke stoppe 

igen, når jeg først er kommet i gang, når jeg kan mærke, at de faktisk vil vide 

mere. Det er den fremadrettede drift, jeg har, folk er begejstrede for. De 

synes, det er positivt, at Aarstiderne har medvirket til at udvikle økologien og 

skabe vækst. Og det betyder utroligt meget for mig at høre, at jeg er på det 

rigtige spor. Både det, at andre kan lide mig, og at det, vi laver, er det rigtige, 

så det næste også bliver en succes, og vi kan fortsætte ad den vej. Det handler 

absolut ikke om penge. Det handler mere om fremdrift, udvikling og om at 

skabe gode relationer.”  

SØREN EJLERSEN 

Professor Emmy E. Werner og klinisk psykolog Ruth S. Smith har indsamlet et imponerende 

materiale om højrisikobørn fra Hawaii, fra de fødes, til de er voksne.9 Hermed har de leveret 

et vigtigt materiale for vurdering af mulige årsagssammenhænge for et succesfuldt voksenliv 

og det modsatte. De definerer succesfuld coping i det tidlige voksenliv ud fra de undersøgte 

personers besvarelse som enten tilfredse eller meget tilfredse inden for følgende seks 

temaer:10 

SKOLE/ARBEJDE  

Individet er i arbejde eller i gang med uddannelse og er (meget) tilfreds med det. 

FORHOLD TIL ÆGTEFÆLLE/PARTNER  

Individet er gift eller lever i et langvarigt parforhold, er (meget) tilfreds med partneren og 

rapporterer om få eller ingen konflikter. Ingen vidnesbyrd om separation, skilsmisse eller 

ægteskabsbrud. 

FORHOLD TIL BØRN  

Individet vurderer børnene (meget) positivt og er (meget) tilfreds med forældrerollen. Ingen 

vidnesbyrd om vold eller støtte pga. lovovertrædelser. 

FORHOLD TIL FORÆLDRE OG SØSKENDE  

Individet vurderer far, mor og søskende positivt, fortæller om få eller ingen konflikter med 

dem. 

 

 

 

                                                           
9 Werner, Emmy E. & Ruth S. Smith: Overcoming the Odds, High Risk Children from Birth to Adulthood. 
10 Ibid, side 156. 
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FORHOLD TIL LIGESTILLEDE  

Individet har flere nære venner, der giver følelsesmæssig støtte, når det behøves, og er 

(meget) tilfreds med sine bekendtskaber. Ingen vidnesbyrd om overfald, vold, voldtægt eller 

anden kriminel adfærd. 

SELVVURDERING  

Individet er (meget) glad eller overvejende tilfreds med sit nuværende liv, fortæller om 

uafhængighed af alkohol og stoffer og har ingen psykosomatiske sygdomme. Ingen 

vidnesbyrd om psykiatriske lidelser. 

Undersøgelserne indikerer, at der er en direkte forbindelse imellem tidlige stressfaktorer og 

problemer med at klare sig først i trediverne.11  

Stressfaktorerne er: 

• født og opvokset i fattigdom  

• søskende mindre end to år yngre  

• langvarigt fravær af mor eller far pga. separation eller skilsmisse gennem 

barndom og pubertet  

• skoleproblemer, ægteskab eller økonomiske problemer i teenagealderen. 

Undersøgelsesresultaterne viser også, at drenge er mere sårbare over for effekten af 

stressfaktorerne i alderen 0-10 år, hvor piger er mere sårbare i alderen 11-18 år. Fra 

intervallet 18-32 år skifter det markant til, at det igen er drengene, der er sårbare, og det 

glider sidst i perioden over til større sårbarhed for pigerne.12  

Werner og Smith har til deres overraskelse fundet robuste børn, der har klaret sig godt, men 

med højrisikofaktorer som lav fødselsvægt, alkoholiske og mentalt syge forældre.13 Børnene 

blev som små karakteriseret med ord som meget aktive, pigerne som hengivne og lige til at 

knuse, og drengene som rare og nemme at have med at gøre.  

Et væsentligt element har været, at de ikke er vokset op med ovennævnte stressfaktorer. 

Det vil sige, at de eksempelvis er vokset op med tre-fire søskende med mere end to år 

imellem. På trods af umulige odds ved fødslen kan opvæksten betyde, at barnet er robust og 

som voksen bliver i stand 

 

 

                                                           
11 Werner, Emmy E. & Ruth S. Smith: Overcoming the Odds, High Risk Children from Birth to Adulthood. Se figur A1 og 
A2 i Appendix I side 242-243. 
12 Ibid, side 157 
13 Ibid, side 55-74. 
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til at klare sig godt. Det, der gør forskellen, er livshistorier, der udviser et mønster af stigende 

mestring, genopbygning og helbredelse. Og som voksne ser de som regel på deres barndom 

og opvækst uden had og bitterhed, med en følelse af medlidenhed og især med optimisme 

og håbefuldhed.  

Den mest værdifulde oplysning, Werner og Smith har fået af denne undersøgelse, er værdien 

af håb. Håb som en beskyttende mekanisme i sårbare børn og unges liv, der fører til, at de 

overvinder deres odds.  

Et andet vigtigt element i deres undersøgelser er, at når forældre ikke er kapable eller til 

stede, kan højrisikobørn ved at få omsorg fra ældre søskende, naboer, familie eller 

hjælpeorganisationer, der går ind i forældrerollen, overvinde deres odds.  

Livshistorierne fra de robuste børn viser os, at kompetence, tillid og omsorg kan få børn til at 

blomstre, men det kræver, at omgivelserne tager over og skaber en sikker base. Håbet, det 

vigtigste element i overvindelsen, er en gave, vi alle kan give til et barn i vores nærmiljø. 

“The life stories of resilient youngsters now grown into adulthood teach us 

that competence, confidence, and caring can flourish, even under adverse 

circumstances, if children encounter persons who provide them with the 

secure basis for the development of trust, autonomy, and initiative. From 

odds successfully overcome springs hope – a gift each of us can share with a 

child – at home, in the classroom, on the playground, or in the 

neighbourhood.”14 

Et menneskes vilkår er i høj grad bestemt af miljøet, og miljøet af de sociale relationer. M. 

Rutter har i en årrække sideløbende med Werner forsket i den sociale relations betydning og 

børns vilkår. Rutter har bl.a. forsket i brud på den sociale arv og ser den enkeltes 

udviklingsproces som et samspil med omgivelserne og altså ikke primært i forhold til de 

personlige egenskaber. Rutter har fundet fire elementer, der er afgørende for en positiv 

udvikling15: 

1. Reduktion af risici for det belastede barn. Metoder:  

a. Reducere oplevelsen af risiko  

b. Reducere risikoen konkret. 

 

 

 

 

                                                           
14 Ibid, side 209. 
15 Rutter, M.: Psychosocial Resilience and Projective Mechanisms. 
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2. Reduktion af negative kædereaktioner ved at overføre omsorg til ny person.  

3. Processer, der skaber øget selvaktivitet og selvværd. Betingelser:  

a. Sikre og harmoniske relationer  

b. Positive erfaringer med problemløsning i vid betydning.  

4. Åbning for nye muligheder. 

Rutters undersøgelser peger således på betydningen af støttende personer for at opnå en 

positiv udvikling, men samtidig fremhæves potentialebegrebet og det enkelte individs egen 

virksomhed. Det har især betydning ved brud, da det kan blive omdrejningspunktet i 

tilværelsen, hvor mødet med nye mennesker og nye udfordringer kan give individet en 

positiv alternativ udvikling.  

Professor Per Schultz Jørgensen opsummerer de vigtigste faktorer fra rapporten 

“Risikobørn”, der medvirker ved mønsterbrud fra en belastet social og psykologisk arv.16 Det 

afgørende for hvordan den enkelte klarer sig, afhænger af den individuelle menneskelige 

modstandskraft. Individets copingressource er især afhængig af et kvalitativt socialt netværk 

og et positivt selvværd, der tilsammen bliver til robusthed. Eller med Emmy Werners ord: 

indre vished, social åbenhed og indre kontrol (internal locus of control). Dertil kan man tilføje 

M. Rutters to typer erfaringer, der er vigtige for et positivt selvbillede: personlige relationer 

med sikre og harmoniske kærlighedsforhold til forældre og familie samt succesfyldt 

opgaveløsning i sociale relationer, sport m.v.  

I forhold til mønsterbryderforskning og risikobørn ser Al Siebert ingen begrænsninger i, hvad 

man kan overleve, cope med og udvikles af. For ifølge hans forskning henter overlevere 

deres viden og energi fra naturlovene og naturkræfterne samt fra deres indre 

paradokselasticitet. Hans undersøgelser viser, at de mest robuste mennesker ved 

anstrengende hændelser har: 

• Balance mellem selvværd og selvkritik  

• En blanding af selvtillid og tvivl på sig selv  

• En positiv selvopfattelse, der er åben for at acceptere eksistensen af fejl og svaghed. 

Netop disse karaktertræk kan måske belyse, hvad det er for egenskaber, den robuste 

succesmager med overvundne odds besidder. Siebert begrunder de 

 

 

 

                                                           
16 Bøttern, Jan, Bent Tullberg og Annette Wiborg (red.): Mønsterbrydere og de professionelle – om at bryde den 
sociale arv og få den støtte der er brug for, side 33-37. 
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tilsyneladende modstridende egenskaber således: En person, der er selvkritisk uden selvros, 

vil sjældent fuldbyrde meget. Endvidere vil de personer, der konstant er selvrosende uden 

selvkritik, sjældent indrømme fejltagelser og svagheder, og derved kunne de gå glip af 

chancen for at lære.17 

“Jeg bryder mig ikke om, hvis folk kun synes, jeg er noget i kraft af det, jeg har 

gjort. Jeg vil gerne have, at jeg er noget i kraft af den person, jeg er. Og at jeg 

ikke bliver misforstået. Jeg kan godt lide at være ligesom de andre, men jeg 

føler mig ikke ligesom de andre, det gør jeg ikke. Når jeg ser, hvad jeg har 

nået, og hvad mange af de andre ikke har nået, så kan jeg jo godt se, at der er 

forskel. Rent fagligt vil jeg absolut gerne skille mig ud, på enhver måde. Men 

socialt vil jeg ikke. På det sociale område føler jeg nok i virkeligheden, at jeg 

savner accept. Så skjuler jeg mig lidt i anonymiteten, bliver lidt ligesom dem. 

Så kan jeg slappe af, ligesom de slapper af.”  

LARS THRANE 

“Det afgørende, det har været de ti millioner, vi lånte af Mollerup. Uden de 

penge havde jeg ikke kunnet gøre det. Han stolede så meget på, at jeg kunne 

klare det. Han troede på mig. Det glemmer jeg ham aldrig for, men jeg har 

faktisk ikke set ham siden. Havde jeg ikke fået de ti millioner, så var det 

smuttet det hele.”  

MARIE POULSEN 

Tvivl og selvtillid, selvværd og selvkritik, og især en positiv selvopfattelse med plads til fejl og 

mangler er nogle af kendetegnene for en succesmager, hvor selvmodsigende eller 

paradoksalt det end måtte opfattes. 

 

Retrospektiv personlig udvikling 

“Nogle karakteristika har vi sandsynligvis genetisk med os. Men langt de fleste 

får vi jo fra vores venner og fjender.”  

PETER LASSEN 

Denne forudgående redegørelse danner basis for overvejelser om, hvordan og hvorledes 

individets tilgang til udvikling i voksenlivet skal imødegås. Personligt mener jeg, at man kan 

drage fordel af at koble Al Sieberts bevidste fokusering på elementer i 

personlighedsdannelsen med Eriksons fase- 

 

 

                                                           
17 Siebert, Al: The survivor personality, side 153. 
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indhold og Bowlbys fremmende adfærd i det sikre tilknytningsmønster. Det er derfor 

unødvendigt at gå nærmere ind i den modstand, som Bowlby udviser i forhold til Eriksons 

faser. Naturligvis må de hver især argumentere for deres teoretiske forståelsesramme, men 

det ene udelukker ikke nødvendigvis det andet, og der kan endda være fordele forbundet 

med at samtænke de to synspunkter.  

Bowlby hævder, at udviklingsstien med tiden bliver en integreret del af barnet, samt at 

eksempelvis et ængsteligt tilknyttet barn med sin væremåde vil blive yderligere stigmatiseret 

af den voksnes respondering på signalerne. Samtidig påpeger Bowlby, at tilknytningen vil 

ændres, hvis den voksne ændrer væremåde over for barnet. Derfor vil det for den ihærdige 

læser, der ønsker at ændre sine tidlige stigmatiseringer, handle om alene eller med hjælp fra 

andre at få rykket sig ud af mønsteret. Eriksons faseteori giver betydningsfulde informationer 

om elementer af opvæksten, man kan identificere og dernæst anvende som vejledning, men 

dog ikke facitliste, til at tilrettelægge indholdet af sit personlige oprydningsarbejde.  

Eriksons teori bygger på tanken om udvikling som en successiv vækst, afhængig af samspillet 

eller manglen på samme mellem biologiske, psykologiske og sociale processer. Siebert 

konstaterer blot, at overleveren er i live, og arbejder baglæns i sine undersøgelser. Som 

tidligere omtalt er der endnu ingen videnskabelige undersøgelser af overleveres barndom og 

opvækstvilkår, men disse må kunne tænkes som et produkt af et samspil mellem de tre 

processer fra Eriksons teori.  

Hvor Erikson er bundet til faserne, og Bowlby til den etablerede udviklingssti, anser Siebert 

det muligt at overkomme barndommens mén uden nogen form for binding.  

En særdeles gyldig hypotese er, at individet i en efterfølgende fase kan opleve et overskud, 

hvorefter der er plads til at bearbejde tidligere fasers mangelfulde udvikling, eventuelt som 

voksen bevidst at gennemarbejde barndommens indflydelse. Det vil være oplagt at tænke et 

sådant forløb ind i en udviklings- eller identitetskrise ved uddannelsesvalg, indgåelse af 

parforhold, jobskifte etc. Her bliver støtten fra netværket essentiel i forhold til en vellykket 

proces. Ofte er tilgivelse efter min vurdering et vigtigt element at komme videre ud fra, men 

også god gammeldags kærlighed er en vigtig faktor, hvilket ses på mønsterbrydere og af 

Werners undersøgelser. Det kan fx være en forelskelse, der som det vigtigste enkeltelement 

får gjort en anoreksipatient rask.  

Når man som voksen er tilbageskuende på sin barndom, kommer man ikke langt ved at 

pålægge den ene eller begge forældre skyld og eventuelt fraskrive sig sit eget ansvar. Bowlby 

skriver: “I forbindelse med under- 
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stregningen af den store indflydelse, som barnets mor har på dets udvikling, er det også 

nødvendigt at se på, hvad der har ført moren til at tillægge sig den moderomsorgsstil, hun 

har. Det har stor betydning, hvor meget emotionel støtte – eller mangel på samme – hun 

selv modtager på det pågældende tidspunkt.”18 

“Jeg ser mig selv som en simpel bondedreng fra Thy, der turde gøre noget og 

måske også har evnet det. De to ting hænger trods alt nok sammen. Og jeg har 

haft modet. Hvis jeg tjente en million, så turde jeg satse, ikke bare de 500.000, 

men hele millionen igen – og hele tiden turdet måske lidt mere, end andre 

tør.”  

LARS LARSEN 

Eriksons udviklingsskema og Bowlbys tilknytningsteori kan sammen med forskningen i 

overleverpersonligheden bidrage til, at der udvikles konkrete værktøjer til at forstå sin 

opvækst retrospektivt og med et nytilegnet overskud i form af kærlighed fra nærmiljøet, 

med tilgivelse og integration at blive i stand til at tage udgangspunkt i nuet på et højere 

trivselsniveau og derfra skue fremad. En succesmager lever i nuet og skuer fremad, men ved 

også, hvad der skal til for at trives. 

“Fred og ro og rum til at gøre det, jeg gerne vil, uden at der kommer nogen og 

spiller klog.”  

JACOB JENSEN 

                                                           
18 Bowlby, John: En sikker base, side 140. 


