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Sanningen färdas långsamt  
och ofta i tvivelaktigt sällskap 
Två röda trådar har tvinnats samman under min akademiska bana. Jag har drivits av en 

önskan att utforska nya, uppstigande sanningar i kombination med kritisk och interdisci-

plinär analys av i tiden varande problem. Thomas Kuhn (1962/2012) menar att nya upp-

stigande sanningar ofta till en början röner mycket motstånd och färdas långsamt, tills de 

plötsligt tar sitt språng ur marginalen och börjar strukturera om hela vetenskapsfältet. Jag 

följde med den kulturhistoriska skolans uppgång på 70-talet. Den visade på nya sätt att 

kombinera människans unika individualitet med hennes grundläggande sociala natur. 

Fr.o.m. 1990-talet har jag deltagit i utvecklandet av en intressant, teoretiskt syntetiseran-

de och nyskapande skolbildning inom anknytningsteori, Dynamic-Maturational Model of 

attachment and adaptation med upphov i P.M. Crittendens tänkande (Crittenden & 

Ainsworth, 1989; Crittenden, 2006; Hautamäki, 2014a).  

Interdisciplinaritet innebär ett multisystemiskt synsätt, att ett fenomen granskas i olika  

relationssystem och ur olika perspektiv samtidigt (perspectival truths, Kvale, 1997). Den 

centrala frågan är vad som förblir konstant hos fenomenet, när forskaren jämför olika per-

spektivs facetter på fenomenet med varandra. I den kritiska realismens (Archer, Bhaskar, 

Collier, Lawson, & Norrie, 1998; Hautamäki, 1985) efterföljd kan det, som förblir konstant 

hos fenomenet i dess olika relationssystem, betraktas som fenomenenets väsen i motsats 

till dess varierande perspektivbaserade framträdelseformer. Interdisciplinaritet bemöts 

ibland av xenofobi, anklagelser om intellektuell imperialism eller reduktionism. Interdi-

sciplinära teoriers kritiserbarhet är stor, eftersom de kan synas schematiska eller inte till-

räckligt precisa, speciellt i skarvarna till närliggande vetenskaper.  

På kontaktytor och i skarvarna mellan vetenskaper föds dock ofta innovativa tankar, grod-

dar till nya paradigm. 

 

So wie es ist, bleibt es nicht  
(Bertolt Brecht, Lob der Dialektik) 
En gråkall septembermorgon 1973 satt jag på Joensuu universitets kafeteria och drack 

morgonkaffe med professor Annika Takala. Min man och jag hade just flyttat från Hel-

singfors för att tillsammans med professor Y-P Häyrynen bygga upp den psykologiska en-

heten vid Joensuu universitet. Jag vikarierade som universitetslektor i pedagogisk psyko-

logi, min äldsta sparkade i magen och jag skulle strax rusa iväg för att föreläsa Forsk-

ningsmetodik 3. Professor Annika Takala uttryckte en vision rörande den nya dagvårdsla-

gen. Hennes vision var också min och min generations. Hon sade: ”Vi står inför en om-
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välvning i det finländska samhället. Dagvårdslagen innebär en möjlighet till att tidigt 

påverka en möjlig fördröjd utveckling hos barn från mer eftersatta hemförhållanden. 

Likartade utvecklingsvillkor kan nu skapas för barn redan under förskoleåren.” Samti-

digt höll grundskolan på att genomföras och universiteten regionaliserades - likartade 

utvecklingsvillkor etablerades på alla utbildningsnivåer i Finland. 

Hur gick det sen, med drömmen om ökade möjligheter till social jämlikhet, i familj och 

skola? 

Utgångspunkten är den stora efterkrigstida generationen och dess erfarenheter, hur vår 

forskning berörts av och berört samtida samhällsfenomen. 

 

Fyrtiotalisterna – en upprorisk  
generation av nu grå pantrar 
Var realist, kräv det omöjliga! - Paroll under Parisrevolten, 1968 

De efterkrigstida generationernas liv präglades av återuppbyggnadsarbetet i krigets spår, i 

ett land präglat av hårt arbete, industrialisering och ekonomisk tillväxt under hoppets 

stjärna. Auktoritär fostran och självklar lydnad inför överheten fick sin legitimitet av en 

solidaritet med kollektiva, högre syften. En minnesbild, som etsat sig i mitt sinne är 

Munksnäskårens scoutpatrull, som i givakt, ledd av rektor och scoutledare Gunnar Fager-

lund på Munksnäs folkskolas scen stämmer upp i scoutsången: ”För gud, för hem och fos-

terland, var än dig livet ställer, var redo när det gäller, med hjärta håg och hand.” Vår 

generation har varit redo att anta och axla utmaningar. Skolåren präglades av konkurrens 

om läroverksplatser – vi var alltid många. Min mellanskolklass i Munksnäs svenska sam-

skola hade 43 elever. Under våra studieår urbaniserades Finland snabbt. Social mobilitet 

via utbildning var möjlig och många gjorde en klassresa. Kulturradikalismen och anti-

auktoritära rörelser samt medvetenhet om den s.k. tredje världen nådde också finländska 

universitet. Vidgade internationella vyer inspirerade till internationellt samarbete. För att 

förändra världen gick många av oss ut. Välfärdsstaten byggdes upp och ett hoppets per-

spektiv skapade en grund för solidariskt samarbete.  

 

Finländsk psykologi som brobyggare  
mellan öst och väst: Den kulturhistoriska skolan 
År 1970 besökte Kompleksi rf., psykologie studerandes ämnesförening vid Helsingfors 

universitet, den Psykologiska fakulteten vid Universitetet i Moskva. Den ryska psykologins 

ikoner A.N. Leontiev, A.R. Luria och P. Galperin tog generöst mot oss och ett finländskt 
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samarbete inleddes med den ryska psykologin. Vårt syfte var att skapa en relationell psy-

kologi, som skulle förankra individen, ständigt stadd i utveckling, i hennes sociala sam-

manhang. Den kulturhistoriska skolan med synen på människan som helheten av samhäl-

leliga relationer, dvs. antagandet om människans sociala evolutionsform, dialektiken mel-

lan objektivering av individens förmågor i mänskliga skapelser och barnets tillägnande av 

dessa i ontogenesen, erbjöd nya möjligheter att knyta samman individens utveckling med 

den samhällshistoriska utvecklingen (Vygotsky, 1978; Hautamäki & Hautamäki, 1981; 

Hautamäki, A., 1982). 

 Bildbarhets begreppet (Häyrynen & Hautamäki, J., 1973) revolutionerade den rådande 

utbildningssynen i debatten kring grundskolan. Nya sätt att se på människans bildbarhet 

visade på utvägar ur Altvater och Huiskens (1971) skräckvision om det polariserade klass-

samhället med en bimodal kvalifikationsfördelning till det demokratiska kravet på allas 

möjligheter att tillägna sig den vetenskapligt-tekniska utvecklingens landvinningar. Jag 

inriktade mig på familjeforskning i Frankfurtskolans (Adorno, Frenkel-Brunswik, Levin-

son, & Sanford, 1969; Lorenzer, 1972) efterföljd: Hur förmedlas samhälleligt förtryck via 

familjen till barnets utveckling, men också i Vygotskys (1978) efterföljd: Hur påverkar 

socioekonomiska betingelser familjens verksamhetsmiljö (definierad i termer av den po-

tentiella utvecklingszon, som öppnas i familjesamspelet för barnets utveckling) och, via 

detta, barnets och den ungas utveckling (Hautamäki, A., 1982, 1986)? 

 

Förändring av familjen – uppluckring  
av könsroller och generationsgräns 
Avtraditionalisering av familjen (Giddens, 1991) har inneburit en utveckling från polära 

och kompletterande könsroller till antagande om könslikhet och förväntningar om likar-

tade funktioner också i primärvården av det späda barnet. Elsa Beskow illustrerar väl tra-

ditionell rollfördelning i den borgerligt-patriarkaliska familjen i sin sagobok ”Tomtebo-

barnen”: ”Far är stark och modig och mor är blid och rar…”. I den senmoderna familjen 

fördelas däremot funktioner utgående från individualiserad rådplägning mellan parterna 

med beaktande av deras särdrag – detta i kombination med en variation av familjeformer 

(Giddens, 1992). I den traditionella, borgerligt-patriarkaliska familjen var också genera-

tionsgränsen klart utstakad - fadern – pater familias, familjens överhuvud, hemmets sta-

diga ek, styrde med fast hand, ofta uppbackad av religiösa värderingar, barnens fostran till 

lydnad, redobogenhet och arbetsamhet. Nuets njutningar skulle offras på framtidens alta-

re (Hautamäki, 2008, 2010). 
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FRÅN KÖNSPOLARITET TILL KÖNSLIKHET 

 
Kvinnans expressiva,                                            
mannens instrumentella Jämnare fördelning 
funktion                           av funktioner 

GENERATIONSGRÄNS 

LUCKRAS UPP 

 

 

 
Asymmetrisk relation: 

Vuxenauktoritet och 
omsorgsansvar 

 
 
 
 
 

Symmetrisk relation: 
Mer jämbördig rela-

tion, barnets självbe-
stämmande  

Modern, hemmets ängel, skulle hålla hemmets härd varm genom att fungera som en känslokataly-

sator i familjelivet. Finlands sena urbanisering och ett endast tunt skikt av välbeställt borgerskap i 

städerna innebar dock att denna familjemodell aldrig helt förverkligades. Speciellt på den gamla 

landsbygden arbetade man och hustru jämsides, sida vid sida, i jämnbredd. Båda hade sina egna 

ansvarsområden, vilket också gett den finländska kvinnan en större upplevelse av självbestämman-

de med ett berättigande till en egen röst (Hautamäki, 2010). Båda familjeformerna hade sina avig-

sidor i förhållandet till barnet. I den förstnämnda familjeformen var risken det kuvade och kuscha-

de barnet, i den sistnämnda det gränslösa, utsatta och vanvårdade barnet. När föräldraauktoriteten 

urholkas, hur skall man skapa struktur och också skyddande gränser i barns liv? När barnen inte 

längre bidrar till familjens försörjning och traditionen inte föreskriver skyldigheter gentemot bar-

nen samt det individuella självförverkligandet blir centralt, varför skulle föräldrar längre försaka 

sina egna njutningar till förmån för sina barns väl och ve? Meningen och innebörden av att fostra 

barn kan urholkas. 

Mot denna fond av, också motstridiga utvecklingstrender, granskas frågan om barns och ungas 

välbefinnande idag. 

Schema 1: Uppluckring av könsroller och generationsgräns 
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Hur mår barn och unga i slutet av ”Barnets århundrade”? 
Under 1900-talets lopp har varje barngeneration, förutom under krigsåren, mått bättre än 

den föregående. Efter den ekonomiska depressionen 1990 uppstod en svacka; psykosoma-

tiska symptom började öka (Rimpelä, 2001). Parallellt med det försämrades både barnfa-

miljernas ekonomiska ställning och deras stödsystem; småbarnsföräldrarna hade de 

längsta arbetstiderna. Även om majoriteten av barn mådde bra, upplevde närapå 1/3 sig 

lida av bristande daglig omvårdnad, nedsatt självkänsla och psykosomatiska problem 

(Järventie, 1999; Bardy et al., 2001). En ”vanvårds”-diskurs uppstod (Jallinoja, 2006). 

 

Barns och ungas hälsa efter millenniumskiftet – föräldra-
stress och ekonomiska problem 
Matti Rimpelä (2008) förhåller sig kritiskt till ”vanvårdsdiskursen”: De flesta barn får 

fortsättningsvis god vård. Problemen hopar sig i de breda marginalerna, både i de margi-

naliserades, och de av arbete uppslukade föräldrarnas familjer. En viss tudelning av famil-

jer kan skönjas år 2014: 40 % av föräldrarna upplever tidsbrist och stress, medan 40 % 

kämpar med ekonomiska problem. 1/3 av mammorna och 1/2 av papporna arbetar övertid 

hemma (se Lammi-Taskula & Karvonen, 2014; Kaikkonen et al., 2012 vad gäller trender 

för barns och ungas hälsa). Arbetande föräldrar tenderar att vara ständigt uppkopplade till 

sitt arbete, beredda att rycka in med dito skuldkänslor över att inte alltid räcka till för sina 

barns och hemmets behov. 

  

Nådde grundskolan sitt syfte? 
PISA-resultaten har varit och är fortsättningsvis en hyllning till grundskolan, och resultat 

av mer jämställda uppväxtvillkor i Finland. Internationellt sett är prestationsskillnaderna 

mellan skolor minst. I nordisk jämförelse påverkar socioekonomiska skillnader minst pre-

stationsnivån i Finland (Hautamäki & Hautamäki, 2009). Ingen polarisering mellan sko-

lor eller elevgrupper kan skönjas. En trend sedan 2006 del i storskaliga, kohortbaserade, 

på varandra följande undersökningar är dock en något försämrad nivå (till exempel, lära- 

att-lära, attityder till inlärning, matematik) för ALLA elevgruppers del (Hautamäki, Ku-

piainen, Marjanen, Vainikainen, & Hotulainen, 2013).  

Finländska elever synes inte längre automatiskt och vanemässigt, av rädsla för överheten, 

satsa energi på ”low-stakes” tasks, dvs. uppgifter, som inte gagnar dem själva. I Ziehes 

(1975; se även Ziehe & Stubenrauch, 1982) efterföljd kan frågan ställas: Har skolan mist 

en del av sin gloria och läraren en del av auktoritet, också som portvakt till social mobili-
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tet? Samtidigt tävlar skolan med andra informationssystem om barns och ungas upp-

märksamhet. Som helhet kan detta hos elever skapa en mer individuellt varierande, själv-

tematiserad inlärningsmotivation kopplad till krav på större självbestämmande, vilket 

kräver rådplägning av lärarna. I takt med urholkningen av lärarauktoriteten, måste lärar-

na i högre grad både rådpläga med eleverna och skapa ett individuellt intresse och motiva-

tion hos sina elever. Lärarnas arbetsbelastning och upplevelse av stress, ackompanjerad av 

risk för utbrändhet, ökar. Stadsgeografiska studier pekar på att boendesegrering i enlighet 

med föräldrars utbildnings- och inkomstnivåer ökar i huvudstadsregionen, vilket på sikt 

kan medföra selektionseffekter vad gäller elevers inlärningsförmåga och -motivation i sko-

lor med olika rekryteringsområden. 

 

Diskursen om narcissistiskt sårbara unga 
Ziehes (1975) tes om narcissistiskt sårbara unga, som undviker utmaningar i inlärning för 

att stanna i sin kokong av storslagna fantasier kan kritiseras. Självtematiseringen i inlär-

ning och utbildning kan också bero på de ungas realistiska bedömning av sina egna, mins-

kade möjligheter utgående från förväntad framtidshorisont. Inlärningsmotivationen är 

framtidsorienterad. De unga anser sig dock ha en bättre hälsa nu än i början av årtiondet, 

hälsovanorna är bättre, men nattvak och övervikt ökar (Luopa, Lommi, Kinnunen, & Joke-

la, 2010). Studerande vid yrkesläroanstalter har klart sämre hälsovanor, till exempel vad 

gäller motion, bruk av rusmedel och droger. År 2014 kan sålunda skillnader i hälsovanor 

skönjas bland unga och unga vuxna; ett hälsogap mellan unga på olika utbildningsnivåer 

börjar vidgas.  

 

Att skapa identitet i ett samhälle svårt att överblicka 
Unga vuxna har svårare att skapa en känsla av sammanhållen identitet, identitet med sig 

själv över tid och rum i ett individualiserat samhälle med omnipotenta vuxenideal koppla-

de till minskade möjligheter, arbetsmarknadens förväntade nollsummespel (Luyckx, 

Schwartz, Berzonsky, Soenens, Vansteenkiste, Smits, & Goossens, 2008). Till och med för 

unga vuxna kan identitetssökandet fortsättningsvis präglas av ett ångestladdat grubbel, 

ältande, åtföljt av nedsatt självkänsla och depressivitet (Luyckx, Soenens, Goossens, 

Beckx, & Wouters, 2008). Luopa et al. (2010) visar på att depression bland skolelever och 

unga har ökat, speciellt i låginkomstfamiljer med arbetslösa föräldrar. Föräldrars arbets-

löshet har ökat sedan 2007. Ett nytt fenomen är att både pojkars och flickors depression i 

dessa familjer har ökat – depression har tidigare varit i högre grad flickors/unga kvinnors 
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sätt att reagera på problematiska och svårlösta livssituationer. Men ungas önskan om att 

förverkliga sig själva också i arbetslivet har fortsatt att öka ända sedan 1960-talet. 

 

Individens självförverkligande i ett undflyende och ofatt-
bart samhälle 
1950-talets kulturella modell, av skyldigheter och plikt motiverat självförsakande, har er-

satts av en betoning av individens rättigheter och självförverkligande (Hautamäki, 2010). 

Vad binder samman och förpliktar i ett samhälle, där det reella beroendets länkar blivit så 

vidsträckta och förgrenade att individen har svårt att skönja dem? Tilltron till ömsesidigt 

förpliktande band människor emellan kan minska, ifall en del tilldelas rätt till handlings-

frihet, medan andra blir de redovisningsskyldiga (Siltala, 2013). En upplevelse av noll-

summespel kan leda till att alla försöker maximera sin egen vinst på andras bekostnad, 

eftersom solidariskt samarbete på lång sikt kan bädda för bedrägeri. 

 

Hur skapa solidaritet i knapphetens  
och de minskande förväntningarnas samhälle? 
I ett otryggt socialt läge, speciellt då ofärd genom landet drager, kan känslor av otillräck-

lighet och skam förflyttas som radioaktivt problemavfall (Siltala, 2013) – den Andre får via 

negativa projektioner bära bördan av individens egna känslor av sina tillkortakommanden 

(Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson, & Sanford, 1969; Kristeva, 1991). En lockelse till 

dylika projektioner finns i tiden. Dessa projektioner får sin näring av kluvna och schema-

tiska bilder av gruppen ifråga, också av barn och unga. För vuxengenerationen represente-

rar barn och unga framtiden och de är därför laddade med stark känsla, av både hopp och 

fruktan, vilket kan främja projektioner. Men trots alla mot unga riktade projektioner visar 

forskning att majoriteten av unga är friskare än tidigare och kapabla till empati med andra 

(Siltala, 2013). Föräldrar har i gemen hitintills fungerat som buffert mot en demontering 

av välfärdssamhället.  

 

Familjen som buffert mot  
snabba samhälleliga förändringar 
Storskaliga undersökningar visar att föräldrar i gemen efter milleniumskiftet, trots osäk-

rare arbetsvillkor, har kunnat skapa familjeliv, som möjliggör en mer individualiserad 

behandling av barnen.  
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Familjecentrerat etos från slutet av 1990-talet har även betonat föräldrars psykologiska 

tillgänglighet (Jallinoja, 2006), vilket kan ha kompenserat effekterna av ökningen av barn-

fattigdom från 1995-2009. Barnfattigdomen tenderar dock gå i arv. De finländska pap-

porna har axlat ett större omsorgsansvar också i primärvården. Finlands familjeledigheter 

och familjestöd har sedan 1980-talet hört till de mest generösa och mångsidiga (Rotkirch, 

2014), men en del av dessa är för nuvarande under diskussion.  

Oberoende av sociala möjligheter och begränsningar strävar föräldrar till att efter bästa 

förmåga skydda sina barn och trygga sin återväxt. Varför?  

 

Anknytning – grund för överlevnad och människans socia-
la evolutionsform 
För att överleva måste individer inom varje art kunna skydda sig själv, fortplanta sig och 

skydda sin avkomma, tills den hinner reproducera sig (Tooby & Cosmides, 1990, 1992; 

Farnfield, Hautamäki, Nørbech, & Sahhar, 2010). Det nyfödda människobarnet är det 

mest ofullgångna av alla djurarter och beroende av långvarig omvårdnad i den kokong av 

omsorg, som skapas i det nära samspelet med föräldrarna. Människans sociala evolutions-

form karakteriseras av att det nyfödda barnets hjärna är multipotentiell och plastisk och 

utvecklas via tillägnande av kulturell tradition. Det späda barnet bygger upp sina neuron-

nätverk, en hierarkisk integration av hjärnverksamheten i cortex’ ledning och sin psykiska 

upplevelsevärld i samspelet med vårdande vuxna. Att söka skydd hos och ty sig till en äld-

re och visare person är ett primärt motivationssystem (Bowlby, 1982). Ömsesidig anknyt-

ning är en förutsättning för att människan kan bli till den komplexa sociala kognitionsva-

relse hon är (Bowlby, 1982). Människobarnet har en i artens utveckling utformad disposi-

tion, en medfödd tendens att knyta an till vårdande vuxna, men föräldrarnas, av kulturen 

betingade samspelsformer, dvs. hur sensitiva de är för barnets signaler påverkar utform-

ningen av barnets anknytningsstrategi. Med förutsägbart tillgängliga och lyhört lystrande 

föräldrar, som hjälper barnet med att artikulera och tolka sina känslor, kan barnet utveck-

la tillit till dem, dvs. en trygg anknytning (Hautamäki, 2008, 2011, 2014b,c; Kim, Fonagy, 

Allen, Martinez, Iyengar, & Strathearn, 2014). Om föräldrarna konsekvent låter bli att rea-

gera på barnets negativa känslouttryck, lär sig barnet att undertrycka dessa och att kon-

trollera sina negativa känslouttryck. Om föräldrarna är inkonsekventa, lär sig barnet att 

överdriva sina känslouttryck för att fånga och upprätthålla sina föräldrars uppmärksam-

het. 

Trygg anknytning överförs, förmedlad av en tillräcklig föräldrasensitivitet, till följande 

generation, medan otrygg anknytning kan vändas till sin motsats, från, till exempel, käns-
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lomässigt undvikande, Typ A till känslomässigt upptagen, Typ C (se Hautamäki et al., 

2010a,b; Hautamäki, 2014b,c för analys av mekanismer för överföring av anknytningsstra-

tegier).  

 

Hur överförs anknytning från en generation till följande? 
Då ett barn föds tar en dialog vid och ett livslångt åtagande inleds. Multisystemisk forsk-

ning visar på hur moderns egna barndomserfarenheter och anknytningsstrategi påverkar 

hennes förmåga att uppleva sitt eget barn som älskansvärt och belönande (Strathearn, 

Fonagy, Amico, & Montague, 2009). Tryggt anknutna mammor visade större aktivering av 

belöningscentrum i hjärnan, när de varseblev bilder av sina babies, både leende och grå-

tande. Mödrar med undvikande anknytning visade en mindre aktivering av belöningscent-

rum, speciellt vid bilder av sitt gråtande barn (mätt via fMRI aktivering). Det kom till ut-

tryck i otrygga mammors minskade sensitivitet, empati och inkongruenta beteende på vad 

de upplevde vara negativa känslouttryck hos barnet (Hautamäki, 2014b,c). Det inkongru-

enta beteendet kan vara att inte uppfatta eller inte reagera på barnets signaler eller att 

reagera med falskt positiva, forcerade och krystade känslouttryck. Ingetdera hjälper det 

späda barnet att tolka eller namnge sina, ännu formlösa, oartikulerade känslor. 

 

Olöst trauma minskar lyhördhet för barnets signaler och 
går från generation till annan 
Mödrar med obearbetade trauman (undersökt med Adult Attachment Interview) visade en 

nedsatt amygdalarespons på bilder av sitt gråtande barn. Amygdala, alarmcentret, bidrar 

till att uppfatta hot och processa känslor och aktiverar till att lystra till barnets signaler. 

Mödrarnas förmåga att varsebli, att tolka rätt och att reagera på barnets negativa känslo-

uttryck var nedsatt. De traumatiserade mödrarna drog sig istället emotionellt tillbaka och 

blev psykologiskt otillgängliga (Kim, Fonagy, Allen, & Strathearn, 2014) för att skydda sig 

själva mot en alltför intensiv och olidlig känsloanstormning, svår att härbärgera. Zanetti, 

Powell, Cooper, & Hoffman (2011) använder metaforen ”shark music”, i crescendo, för att 

illustrera en hotande situation av pinande känslosvall, aktiverad av ett tidigare trauma. 

Mödrar, som aktivt bearbetat sin anknytningsstrategi och upplevda trauman, var däremot 

mer lyhörda även för sina barns negativa känslouttryck och hade tryggt anknutna barn 

(Iyengar, Kim, Martinez, Fonagy, & Strathearn, 2014).  

De flesta föräldrar säger sig älska sina barn, dvs. de uppger på de semantiska representa-

tionernas nivå, att de vill sina barn väl, de vill skydda och vårda dem väl. Ibland är en del 
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föräldrar dock inte kapabla att reagera sensitivt på sina barns signaler. Istället för att 

skydda och trösta sina barn i deras nöd, kan barnet av sina föräldrar avvisas, stötas bort, 

utsättas för fysiskt våld eller vanvårdas. All familjeintervention syftar till att överbygga 

gapet mellan föräldrarnas välvilliga, på semantiskt plan uttryckta föresatser och föräldrar-

nas reella beteende i samspelet med sitt barn, dvs. att hjälpa föräldrarna att förverkliga 

sina välmenande intentioner i det reella samspelet med sitt barn (Crittenden, 2008; Crit-

tenden, Dallos, Landini, & Kozlowska, 2014; Hautamäki, 2014a,b,c). 

  

Auktoritet och tillgänglighet 
De antiauktoritära rörelserna uppstod i det II. världskrigets kölvatten, bland annat som en 

reaktion på de bestialiska dåd, som hade utförts i lydnadens namn. Därmed inleddes en 

allmän erosion av auktoritet, som fortsättningsvis är i gång. Baumrind (1967,1993) var en 

av första familjeforskarna, som började kritisera nedvärderingen av alla former av vuxen-

auktoritet. Hon argumenterade att det inte var auktoriteten, som i sig själv var av ondo, 

utan frågan om föräldraauktoritet måste kopplas ihop med det känslomässiga band, som 

föräldern hade till sitt barn. Utgående från detta kan följande taxonomi skapas (Hautamä-

ki, 2008):  

Psykologisk tillgänglighet: Barnets möjlighet att dela med sina föräldrar också smärt-

samma och negativa känslor verbalt, rådpläga med föräldrarna vs mer kylslagna, avlägsna 

relationer (vertikal axel, se figur 1). 

Auktoritet: Föräldern är en aktningsvärd auktoritet och styr barnet med hjälp av konse-

kventa, åldersadekvata förväntningar på barnet, dvs. kontroll via klart utsagda regler vs 

föräldern vill inte fungera som en auktoritet och är inkonsekvent, reglerna flyter slump-

mässigt enligt situationen (horisontell axel).  
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Trend i tiden: Rådvill fostrare  
och abdikation från föräldraauktoritet  
Också i Finland kan en pendelsvängning skönjas från 1950-talets auktoritära, lydnadsori-

enterade fostran mot en mer fri fostran, i vilken fostraren inte ens vill vara en auktoritet. 

Speciellt den stora efterkrigstida generationen av föräldrar bars ofta av en välmenande 

önskan att visa barnen mer kärlek och ömhet än de själv upplevde sig ha fått. Men de kun-

de ha svårt med att kombinera psykologisk tillgänglighet med att fungera som auktoritet. 

Den snabba urbaniseringen, avtraditionalisering av samhället och en stor samhällelig för-

ändringshastighet har skapat rådvilla och osäkra föräldrar: Hur skall man fostra sina barn, 

när man inte kan fostra dem som man själv har fostrats, framtiden synes oviss och många 

traditionella värden tycks guppa på värderelativismens våg: So what? Who cares? (Hau-

tamäki, 2008)? En rådvill fostrare kan trots de bästa intentioner bli inkonsekvent. Kalliala 

(1999) visar på att föräldrar i huvudstadsregionen i slutet av 1990-talet varken var helt 

säkra på vilka värden och regler de skulle hålla fast vid med sina barn eller vilka medel de 

skulle använda för att främja regelefterföljden. Också fostrarrådvillhet hos barnträdgårds-

lärare kan medföra en minskad lyhördhet för barnets signaler (Kalliala, 2008). Efter mil-

leniumskiftet kan man dock klart skönja en mer allmänt accepterad önskan och strävan 

Socially immature children:  
C1-2 
Lower than average self-
regulative capacities in learning 
and social activities 

Secure children:  B 
Good self-regulative capacities in 
learning and social activities 

Laissez-faire  Authoritative 

Figur 1: Föräldratillgänglighet och auktoritet i koppling till barnets förväntade ut-

veckling 

Neglect, abuse  Authoritarian 

Reserved, even inhibited  
children:  A1-2 

Average self-regulative capacities 
in learning and social activities 

Endangered children:  
A+, C+, A+/C+ 

Children at risk 
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hos finländska föräldrar att behandla barnen som individer och att förena kärleksfull till-

gänglighet med åldersadekvata, klart artikulerade gränser (Hautamäki, 2014c). 

Baumrind (1993) betonar att samlad forskning klart har visat att auktoritativ fostran bäst 

främjar barnets utveckling av självreglering i ett komplext globalt samhälle. Barnet lär sig 

att ty sig till sina föräldrar i nöd, att de och deras åsikter är värdefulla och att konflikter 

kan lösas och kompromisser nås genom rådplägning. Barn lär sig att både uttrycka sig 

själv och att lyssna till andra, att rådpläga och kompromissa. De förunnas uppleva föräl-

dern som aktningsvärd, en person värd att identifiera sig med. Inspirerad av denna modell 

vågar sig barnet ut i den vidare världen, för att utforska och erövra denna. Auktoritativt 

fostrade barn har den bästa affektiva och kognitiva självregleringen kopplad till trygg an-

knytning (Typ B) och de är också uppskattade och omtyckta av sina kamrater på grund av 

att de beaktar andra och konstruktivt kan rådpläga i konfliktsituationer. Det auktoritativt 

fostrade barnet är morgondagens vinnare – hon/han kan både självbestämmande och 

med beaktande av andra navigera och upprätthålla sin kurs i en komplicerad, mångfacet-

terad och snabbt föränderlig global värld (Baumrind, 1993). 

De auktoritärt fostrade barnen har lärt sig att lystra till auktoritetens påbud och göra det 

som rätt är. Barnet lär sig mindre att uttrycka sin egen nöd, sina egna känslor eller sina 

åsikter och undviker speciellt att uttrycka sina negativa affekter (ilska, rädsla eller behov 

av tröst och stöd). Anknytningsstrategin blir känslomässigt undvikande (Typ A). I kon-

fliktsituationer tenderar barnet att tiga och vika undan och lär sig därför inte att hantera 

konflikter smidigt, genom att rådpläga.  

Det fritt fostrade (låt-gå-fostran) barnet har haft alltför inkonsekventa föräldrar. Barnet 

lär sig inte att kognitivt, i termer av tidsmässiga eller kausala samband, förutsäga sina för-

äldrars beteende, till exempel: Om jag gör detta, så reagerar mamma såhär. Men barnet 

lär sig i förskolåldern att om det överdriver sina negativa känslouttryck, dvs. visar trotsig 

ilska, höggradig rädsla eller stark önskan om tröst och stöd ända till förställd hjälplöshet, 

feigned helplessness, Crittenden, 2008) kan det driva igenom sin vilja och använda föräld-

rarna som utlöpare för sin vilja (Hautamäki, 2014b,c). Föräldrarna de idealiseras tidigt 

och har svårt att fungera som aktningsvärda identifikationsobjekt. Föräldrarna har mist 

sin gloria för tidigt – hur kan barnet respektera föräldrar, som undfallande försvinner in i 

tapeten, när barnet börjar stampa med foten? Detta förklarar att barnets affektiva självre-

glering utvecklas något sämre och att dessa barn ofta verkar socialt omogna, ständigt be-

roende av den vuxnes uppmärksamhet, ingripande eller stöd av olika slag. Anknytnings-

strategin kallas för ambivalent-motsträvig (Typ C) med syfte att tvinga andra att ständigt 

uppmärksamma barnet. Barnet lär sig inte att rådpläga, utan vänjer sig att driva igenom 
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sin egen vilja genom att ständigt växla mellan överdrivet avväpnande gullande och argsin-

ta tvingandebeteenden. 

Dessa tre ovan nämnda fält för föräldrastilar representerar dock genomsnittliga sätt att 

fostra i dagens samhälle, och man kan observera dessa barn inom dagvården och i skol-

världen. Den egentliga rutan för oro är den, i vilken föräldrars psykologiska otillgänglighet 

kopplas samman med en oförutsägbar och ofta brutal auktoritet. Föräldrarna är upptagna 

av annat, av sina problem, och orkar inte bära sina barn och deras väl och ve i sinnet. De 

orkar inte heller bygga upp och upprätthålla dagliga rutiner eller regler, som skulle skapa 

förutsägbar samvaro i familjen. Barnen utsätts för regelrätt vanvård, ibland kopplat till 

oförutsägbara, skrämmande och brutala bestraffningar. Barnens utveckling är i fara och 

intervention är påkallad. För att klara sig under sådana uppväxtvillkor, måste barnen ock-

så skydda sig med hjälp av mer extrema anknytningsstrategier, vilka senare, i mer trygga 

kontext, kan verka malplacerade och svåra att förstå (Crittenden, 2008) . 

 

Finländska frontveteraners  
lägre PTSD-värden och upplevda integritet 
Europeiska jämförelser visar på en mindre traumatisering av finländska krigsveteraner 

och en förmåga att skapa en livsöversikt, som gav uppoffringar en personlig mening (Hau-

tamäki & Coleman, 2001). Den hade många orsaker, bland annat upplevdes krigen som 

socialt berättigade och individuellt meningsfulla; att försvara sitt eget land mot en över-

mäktig fiende. Även sociala stödsystem för krigsveteraner hjälpte med att integrera dem i 

samhället samt bearbeta sina krigstrauman. En mer repressiv bearbetningsstil (Coifman & 

Bonanno, 2007) kan ha underlättat ett gradvis bearbetande av pinande, skrämmande och 

smärtsamma minnen. Liksom en f.d. ledande officer uttryckte det: ”Visst lämnade kriget 

något slag av spår på mig, för att mer än 10 år efter kriget, om jag drack mer än mått-

ligt…eller låt oss säga, en stor mängd alkohol…steg krigsminnena upp i mitt sinne… de 

bara återvände. Jag återfann mig alltid i Hatjalahti kämpande mot ryssen.  Eller så 

sade min fru till mig.” Fråga: ”Menar du att krigsminnena återkom?” Respondent: ”Ja, 

tills ungefär 12 år efter kriget, skulle jag säga. Efter det återkom de inte mer.”   

På frågan: ”Om du skulle få leva ditt liv på nytt, vad skulle du göra annorlunda?” svarade 

en annan krigsinvalid utgående från en religiös livssyn med att stoiskt och fatalistiskt ac-

ceptera nödvändigheter. Han hade lett sin trupp över ett minfält under Fortsättningskri-

get, trampat på en mina och mist sitt vänstra öga, sin arm och sitt ben. Han hade gift sig, 

hade fått tre söner och skapat en arbetskarriär. Vid intervjuögonblicket innehade han en 

respekterad ledarskapsposition i en brödraorganisation för krigsveteraner: ”Nej, detta är 
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mitt liv. Detta är mitt liv. För mig är det på så vis. OK! Jag vill säga så att detta har va-

rit mitt öde och mitt liv. Man kan inte återkalla det som en gång var; det är så att Her-

ren bestämmer längden och kvaliteten på ens liv.” 

 

Att acceptera åldrande och död:  
Visdom är insikt i och acceptans av nödvändigheter 
I traditionella kulturer kopplas åldrande ihop med visdom. Äldre disengagerar sig från 

alldagliga krav för att engagera sig nya slag av andlig transcendens och moraliska resone-

mang och de kan få rollen av visa män och kvinnor. Ålderdomsforskare betonar att visdom 

uppstår via insikt i människans bräckliga existentiella villkor. Åldersdomens utvecklings-

uppgift kretsar mellan två poler, integritet och förtvivlan. Integritet innebär att den åld-

rande personen kan se mening, sammanhang och värde hos det liv hon förunnats leva i 

motsats till känslor av meningslöshet och ångest över det icke-levda livet, som hon nu en-

dast kan avundas hos andra (Hautamäki & Coleman, 2001). Integritet innebär att förlika 

sig med det liv man levt: Det var det bästa liv jag kunde leva med mina utgångspunkter 

och resurser. Man kan känna glädje och tacksamhet över sitt liv i Violetta Parras efter-

följd: ”Jag vill tacka livet, som gett mig så mycket, det har gett mig glädjen, det har gett 

mig smärtan, så att jag kan skilja det onda från det goda..”. Åldringen kan också känna 

samhörighet med dem, som kommer efter honom och skall inta hans/hennes plats vid 

livets gästabud. Den mest påtagliga samhörigheten är delaktighet i en obruten socio-

psyko-biologisk generationskedja: Där jag en gång gick, reser sig ett släktträd med en vitt-

förgrenad och mäktig krona. 

Ridley Scott beskriver i filmen Blade Runner kamproboten raseri över snart utslocknande. 

Människan har lyckats skapa robotar med för människan unikt självmedvetande. Dessa 

robotar blir medvetna om sin korta programmeringstid och anländer från universums 

marginaler till jorden för att be sin skapare förlänga sitt livsprogram. De upplever ett 

mordiskt raseri över den narcissistiska kränkning, som det snara utslocknandet innebär. 

Som den siste överlevande kamproboten uttrycker saken: ”Jag har sett vad ingen männi-

skas ögon skådat. Jag har sett stridsrymdskeppen brinna utanför Orion. Skall mitt uni-

ka medvetande slockna?” Kamprobotternas utsatta situation uttrycker väl människans 

existentiella dilemma, människans bräckliga och ändliga livsvillkor. 

Mot dödens realitet kan människan endast sätta sin integritet. Hur skapa integritet, då 

döden börjar flåsa i nacken? I sin utvandrartrilogis sista del, Sista brevet till Sverige be-

skriver Vilhelm Moberg invandraren Karl Oskar Nilsson. Charles O. Nelson, svenskfödd 

farmare i Minnesota är gammal vorden. Men han kan inte återvända hem till Korpamoen. 
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Men med kartan över Ljuder socken återvänder Karl Oskar Nilsson hem. Liggande i vär-

kande rygg kan han fritt vandra omkring på vägarna i den bygd, i vilken han föddes. Han 

följer med sitt finger alla stigar som han aldrig mer skall beträda och stannar vid de ställen 

han aldrig mer skall återse. Där, vid grinden skall hans älskade Kristina vänta på honom, 

som hon alltid gjorde. Bland tusen skall han känna igen henne, hon, med fräknarna på 

näsan, de gyllenblonda flätorna och den blå axelschaletten. Så skapar Karl Oskar Nilsson 

en livsöversikt, med djupa rötter i Smålands steniga jord, medan släktträdets mäktiga 

krona breder ut sig i Amerika, över Minnesotas bördiga majsfält och svartmylla. 

 Den kanske vackraste filmen om att skapa integritet är Ingmar Bergmans Smultronstäl-

let. Emeritus professor Isak Borg har en mardröm, som föds ur dödsångest. På morgonen 

säger hans svärdotter honom att han är en känslokall och hänsynslös egoist och att han 

med kirurgisk skicklighet har skurit ut varje mänsklig känsla ur sin upplevelsevärld. Isak 

Borg är djupt skakad. Han anträder resan till Lunds universitet, där han skall promoveras 

till jubeldoktor. Tillika anträder han en resa i sitt inre själslandskap för att skapa livsöver-

sikt. På vägen besluter han besöka sitt barndomshem med smultronstället, där han ofta 

träffade sin ungdomsälskade, kusin Sara. På smultronstället minns han starkt Sara. I Dan-

tes efterföljd blir hon hans Beatrice, ledsagaren på hans vandring genom himmel och hel-

vete, som hjälper honom att bära smärtsamma känslor och att acceptera åldrande och död 

genom att (åter)finna goda inre objekt.  

Det blir också en infernovandring. Isak Borg måste minnas hur han just på sitt smultron-

ställe nödgades följa med hur hans bror Sigfrid, den älskvärde slarvern, förför hans älska-

de Sara. Sara äktar Sigfrid. Den övergivne Isak får som en utanförstående betrakta Sigfrids 

och Saras lycka. Hans eget äktenskap blir till ett äktenskapshelvete med sådana subtilt 

kylslagna sadomasochistiska undertoner, som bara Ingmar Bergman kan beskriva. Med 

sin rädsla för närhet och känslokyla förjagar Isak både sin hustru och son. Slutligen måste 

Isak i en mardröm möta sin rädsla för misslyckande. Han, den borne presteraren, den 

tvångsmässiga presteraren kan inte ens diagnosticera ett enkelt bakterieprov. Han känner 

sig tillintetgjord av skam. Han frågar, vad ska bli straffet för dessa medmänskliga överträ-

delser? I drömmen svarar hans inre domare: Ensamhet. Med människans okuvliga opti-

mism frågar Isak Borg, men kan jag då gottgöra, reparera, ställa till rätta? Ödmjukt inle-

der han en dialog med sin sonhustru och sin son. Skakad, men luttrad i sin själ blir Isak 

Borg promoverad till jubeldoktor. På kvällen, när han skall somna, stiger bilder in i hans 

sinne, bilder från barndomsvillan i havsbandet, sommarnöjet präglat av storfamiljens yst-

ra vimmel. I andanom hör han sina föräldrar ropa från udden: ”Isak, var är du?” Han 

springer till udden och ser far ordna båtens segel och lyfta ankar. Mor sitter på den röda 

släta klipphällen och vinkar till honom. Med ett lyckligt leende somnar han in. Tittaren 
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förstår, att när Isak Borgs timme slår, så skall han, buren av återföreningstanken, springa 

sina kära till mötes och sjunka in i den famn han en gång utgick ifrån för att erövra värl-

den. 
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