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ABSTRACT 

 

Bengt Sundberg 

Syftet med denna studie var att genomföra fördjupade reflektioner kring två fall i psykoterapi. 

Studien gjordes som praktikforskare och från min erfarenhet som psykoterapeut och existentiell 

terapeut. Mina teoretiska perspektiv i studien söktes inom den psykoanalytiska - dynamiska 

terapiinriktningen, samt från existentiell filosofi och existentiell terapi. Studien utformades från 

att se livsvärlden från två förhållningssätt, i) fenomenologiskt – hermeneuistiskt och ii) existenti-

ellt med de fysiska, sociala, personliga och ideala dimensionerna. Studiens empiriska material 

hämtades dels från min tidigare uppsats och dels från en universitetsutbildning i existentiell 

filosofi och - terapi. 

 

De resultat som framkommit kan tydas så att de olika perspektiven och förhållningssätten påtag-

ligt har befruktat varandra och gett en fördjupad kunskap om de två fallen.  Resultaten visar även 

att de vidgade reflektionerna har tillvaratagit olika infallsvinklar och sannolika möjligheter till en 

djupare förståelse kring fallen och att vara-i-världen. De olika perspektiven har resulterat i psyko-

terapeutisk fördjupning t.ex. kring studiens underliggande kontext om livets mening. Praktik-

forskning kring existentiella dimensioner och djupare reflektioner av fallstudier kan ge utökade 

möjligheter till dynamisk psykoterapi, samt mer adekvat peka mot psykoterapins fortsatta behov 

av utveckling.   

 

The aim of this study was to conduct in-depth reflections on two case of psychotherapeutic 

practice.  The project was done as action researcher and from my experience as a psychotherapist 

and existential therapist. The two perspectives in the study were sought in the psychoanalytic - 

dynamic therapy orientation, and from existential philosophy and existential therapy. The study 

was designed to see the life world of two approaches, i) phenomenological – hermeneutic and ii) 

existential with physical, social, personal and ideal dimensions. The cases came from my earlier 

study and from a university course in existential therapy.  

 

The results obtained can be understood so that the different perspectives and approaches have 

significantly fertilized each other and provided detailed knowledge on two cases. The broader 

reflections resulted in approaches and opportunities for a deeper understanding of cases and to 

being-in-the-world. The approaches have resulted in deepening such psychotherapeutic around 

the study of the underlying context for the meaning of life. The development of existential 

dimensions and deeper reflections of the case studies can provide expanded opportunities for 

dynamic psychotherapy, as well as more appropriate means for psychotherapy need of develop-

ment. 

 

                                                                                                                                    Antal sidor: 80 

Sökord: existentiell terapi, fenomenologi, livsmening, psykoterapi, unga vuxna  
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Att reflektera, studera och skriva om psykoterapi, existentiell filosofi -terapi och livserfar-

enhet är för mig en lång historia. Denna studie ser jag om en del i denna min livshistoria som 

jag möjligen härmed kan ge ytterligare sammanhang och mening. Jag tänker mig på mot-

svarande sätt att de många och särskilda personer som har funnits som klienter i mina 

psykoterapeutiska aktiviteter, har gett ovärderliga bidrag till olika perspektiv, mina val och 

bristfälliga återspeglingar. Jag vill i synnerhet tacka studiens klienter som har gett mig 

förmånen att vara mina kunskapskällor och som inspirerat mig till att fördjupa min analys 

kring existentiella perspektiv och dimensioner. 

 

Det finns många andra personer som jag vill tacka för uppslag kring denna studie. Mycket kan 

sägas och skrivas kring filosofi och filosofiska samtal, det kan gälla kritik eller influenser och 

vidgade reflektioner. Detta kan också gälla för psykoterapi och den kombination som jag 

upplevt och söker återge i det följande. För min del upplever jag att mitt skrivande och 

reflekterande i detta sammanhang också inneburit en process, med ökade möjligheter att 

förändra förståelsen både om sig själv, om olika sammanhang och att vara-i-världen. Detta 

kan också i någon mån spegla min text och jag vill tacka både nedan nämnda och andra som 

varit till min hjälp för att vidhålla min föresats om studien. 

 

Jag upplever att min handledare, professor Lars Holmstrand inspirerat mig på ett konkret och 

ett om mig själv ibland väl optimistiskt sätt. Olika handledningstillfällen har gett uppslag som 

i samtalet eller efterhand har fallit på plats och gett mig stimulans och kraft. Tack. Jag vill 

också på ett särskilt varmt sätt tacka mina kursledare och alla kurskamrater genom åren för 

inspiration, påvisade möjligheter och den uppmuntran jag upplevt. Ni har hjälpt mig fortsatta i 

min vision. 

 

Som psykoterapeut, handledare, existentiell terapeut och vägledare har jag genom åren haft 

många samtal och handledningar som betytt mycket för mig i mitt yrke och för mig person-

ligen. Jag vill här rikta mitt tack till dem som jag kanske inte förrän i efterhand på olika sätt 

har insett att de har haft en välgörande effekt för min situation. För mycket värdefulla bidrag 

och kommentarer till denna studie vill jag på ett särskilt sätt tacka psykoanalytiker Ulf 

Ståhlberg och docent Dan Stiwne, tillika universitetslärare i existentiell filosofi och - terapi. 
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INTRODUKTION       
 

Kan vi ta vara på och förstå vår ensamhet i världen genom att ytterligare reflektera kring oss 

själva, men också kring vad det kan betyda att vara i världen? Möjligen finns det i dubbelhet, 

paradoxer och kris utrymme för ett skapande med deltaktighet från olika perspektiv. Kanske 

det än mer kan uttryckas av Dan Andersson som dubbelbottnat skrev 1917 i Svarta Ballader:  

 
”Det är något bortom bergen, bortom blommorna och sången, det är något bakom stjärnor, 

bakom heta hjärtat mitt”.   

 

UTGÅNGSPUNKTER 

Att vara i världen 

Trots ett i många avseende gott och utvecklande liv i yttre mening så finns det ett stort antal 

människor, inte minst ungdomar och unga vuxna som inte mår bra. Då det gäller det psykiska 

måendet så talas det inte sällan om ett misslyckande i välfärdssamhället. Det problematiska 

visar sig i olika psykiska, psykosomatiska eller fysiska störningar och besvär, vilka i sin tur 

ses som individuella och/eller miljömässiga faktorer. Störningarna ses ofta ha samband med 

en inre föreställningsvärld, ursprung, relationer, livsföring och möjliga samband med existen-

tiella inslag. Detta innebär att livskriser eller svårigheter att finna sig själv också kan beröra 

sammanhang och föreställningar kring ideal, tidens värderingar, kunskap eller om något gott 

och värdefullt för livet som sådant. Mänskliga problem och frågeställningar berör ibland 

somatiska sammanhang. Men de berör ofta olika livsdimensioner, kan som didaktiska grunder 

interagera komplext, vara kontextbundna och ha sin historia (Arfwedson, 2005). En neutral 

position är ytterst osäker i värdeladdade frågor som existens, autonomi, värdighet, ansvar, 

frihet, livs- självuppfattning liksom mänsklig utveckling och lärande.  

 

Av olika skäl bör också frågor ställas kring betydelsen av meningsskapande livstolkningar 

som en del av att återerövra sin psykiska hälsa och sitt välbefinnande. Ett led i denna riktning 

har gjort det allt mer angeläget att ta vara på den mänskliga kreativiteten, nyskapande akti-

viteter och meningsfrågor. Detta gäller inom alla områden och vid alla tidpunkter i livet. 

Utvecklingen tycks gå mot att allt mindre barn, bl.a. genom teknikens och mediernas utveck-

ling blir allt mer medvetna och orienterade mot kunskap om världen, om sig själva och sina 

möjligheter. Kreativiteten är också alltmer aktuell för äldre och för ett aktivt liv även på 

ålderns höst. Men det är inte bara självklart att vi kan vara oss själva eller vara skapande. Vad 

sker t.ex. med enskildas välbefinnande och betydelsen av insikts- och individuellt menings-

skapande terapier i vår tid, när mer ”vetenskapligt bevisbara” terapiinriktningar prioriteras? 

 

Det psykoterapeutiska arbetet har kanske oftast handlat om ideologi alternativt nytta. Den 

ideologipräglade uppfattningen hävdar att en verkligt adekvat utvärdering av en terapi bara 

kan göras efter behandlingen. Ticho (1972) skriver om en sådan definition (min översättning):  

 
”Livsmål är de mål som patienten skulle försöka uppnå om han kunde använda sina möjligheter: 

Med andra ord, de är de mål som patienten skulle syfta till om hans sanna jag
1
 (Winnicott, 1960) 

och hans kreativitet befriades” (s 315).  

 

Detta kan förstås som att en klient i psykoterapi rör sig t.ex. från neurotisk störning till normal 

neuros. Den nyttopräglade uppfattningen kan i stället ses som en uppfattning om att varje 

person kan få rätt behandling, utifrån att rätt metod eller teknik används för att bäst och 

snabbast bli ”frisk”.  

                                           
1
 Winnicott (1960) ”Let us examine the concept of a central or true self” (s 590).  
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Inte minst i vår tid kan det ses en strävan från olika inriktningar inom psykoterapi att effekt-

ivisera behandlingar. Anledningar till detta kan finnas hos terapisökandes ökade önskemål av 

”förklaringar” om människan, psykoterapi och om världen, men kan nog framför allt sökas i 

krav från vårdgivare att kostnadseffektivisera behandlingarna. McWilliams (1994) visar på en 

sådan trend genom att beskriva psykoanalytisk diagnostik och psykoanalytisk fallformu-

lering. I det följande söker jag belysa betydelser av att vara sig själv och att utvecklas i egen 

rätt utifrån människans olikheter och/eller bedömas inom nyttobetonad eller förenklad psyko-

terapi, samt motsvarande betydelser inom skolans grunder kring lärande och didaktik. Jag 

utgår från Winnicotts mellanområde och Vygotskijs utvecklingszon (Illeris, 2001). Unika 

existentiella aspekter i förhållande till nyttoaspekter behandlas utifrån olika perspektiv.  

  

Lek och kreativitet 

Mor – barndialogen blev särskilt viktig för Winnicott (1981) och han fann detta naturliga 

förlopp av växt och mognad också i den terapeutiskt analytiska/dynamiska relationen. Att 

omgivningen är viktig redan tidigt i livet betonades också starkt av honom och uttryckte 

paradoxen att omgivningen är en del av barnet, samtidigt som den inte är det. Winnicott 

hävdade att det möjliga förtroendet – i bästa fall – växer fram hos barnet då det finner nöje i 

att med moderns hjälp uppleva omnipotensen i att kunna kontrollera verkligheten. Förtroendet 

för modern skapar grundläggande tillit (Erikson, 1993) och ett mellanområde eller ett potenti-

ellt utrymme, dvs. en föreställning om något utöver verkligheten mellan spädbarnet och 

modern, vilket inte är något inre och inte något yttre. Moderns primära moderliga upptag-

enhet blev analogt med terapeutens jämt svävande uppmärksamhet (Freud, 2002). Psyko-

analysen har sedan under 1900-talet på ett särskilt sätt utvecklat en högst specialiserad form 

av lekande i syfte att förbättra kommunikationen. Då lekandet betonas befordrar detta utveck-

lingen och leder också till betydelsebärande grupprelationer. Winnicotts sista bok (1981) Lek 

och verklighet handlar om mellanområdet eller förvandlingsområdet, där något vardagligt 

också pekar på något primärt i livet vilket kan ombildas till något meningsfullt.  

 

Winnicotts mellanområde kan betraktas utifrån existentiella perspektiv. Ett barn kan i lek-

saken få illusionen om att det kan övervaka och hantera sitt inre värdefulla objekt. Där leken 

sker, dvs. i en del av yttervärlden, finns ett område mellan barnets inre värld och den yttre 

världens föremål. Winnicott ville undersöka den eventuella existensen av detta livsområde 

vilket varken kan framställas som inre eller yttre. Detta område är laddat, barnet har tillgång 

till ett nytt fantiserande och lekfullt tänkande, samt når möjligen skapande frigörelse från det 

absoluta beroendet av föräldrarna. Lekområdet leder till upplevelser, erfarenheter och är 

egentligen grunden till förståelse och kulturella upplevelser. Ett lekfullt tänkande är även 

symbolskapande och ett viktigt steg för att använda symboler, t.ex. i kulturen. Winnicott 

hävdar att sådana kulturella upplevelser ger människosläktet ett fortlöpande sammanhang 

vilket når utöver den personliga existensen. Han pekar t.ex. på att det mer lyckligt lottade 

barnet, tonåringen eller den vuxne, inte upplever åtskillnad då det är dags att skiljas åt. Den 

skapande leken växer helt naturligt fram ur det trygga förhållandet och det potentiella utrym-

met mellan barn och mor, eller motsvarande. Lek och kulturella upplevelser binder också ihop 

det förflutna, det närvarande och framtiden genom att de finns i tid och rum. Winnicott fram-

häver som en fruktbar tanke att ett sådant tredje område för människans sätt att leva, inte finns 

inuti individen eller utanför individen, utan i en gemensam verklighet. Buber (1985) kallar en 

snarlik samvaro för en ”levande verksam mittpunkt” i en ”levande ömsesidig relation” (s 48). 

 

Winnicott visar även på att Kleins (1988) aggressiva impulser och destruktiva fantasier finns 

mycket tidigt i spädbarnets liv, samt att blandningen och livets paradoxer av passionerade och 

destruktiva impulser är viktiga tecken på hälsa och skapande.  
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Motsatt sett upplevs en sorg över saknad eller förlust av det kreativa sättet att leva. Sekvensen 

är att 1) subjektet (spädbarnet) relaterar till objektet (modern) 2) subjektet på väg att finna 

objektet i stället för att placera det i yttervärlden 3) subjektet förstör objektet 4) objektet 

överlever förstörelsen 5) subjektet kan utnyttja objektet. Även förstörelselusten har ett positivt 

värde, överlevnaden av förstörelsen gör att en värld med gemensam verklighet kan skapas.  

 

Leken som skapande moment kan också på olika sätt bli använd inom skolan. Bråten (1998) 

framhåller vikten av att eleven och läraren, eller på motsvarande sätt familjen, finns i en 

genuint skapande process. Leken är ett medel som kan användas bokstavligt från den tidiga 

förskolan och i många sammanhang senare på ett symboliskt sätt. Wygotskijs begrepp ”den 

närmaste utvecklingszonen” innebär att individvärderingen inte betonar produkt, normer och 

kvantitet utan process, kriterier och kvalitet. Den närmaste utvecklingszonen lägger tonvikten 

på de kognitiva funktioner som är ofärdiga, men kan utvecklas genom reflektioner i en dialog. 

Dessa processer blir inte alltid sedda om fokus enbart finns på självständiga prestationer. 

 

För Eriksson (1983) är leken viktig för barns och ungas hävdande mot vuxenvärlden, vilket 

innebär att leken bör vara fri från inblandning av vuxna. Med detta synsätt blev leken något 

vid sidan av pedagogisk verksamhet. Men i nutid visar Tullgren (2004) att genom SOU 1997: 

157, blir leken en väg till lärande och kommunikation. Tullgren sammanfattar i sin avhandling 

”Den välreglerade friheten” hur leken inom förskolan har framtidsinriktning och är normali-

serande genom styrningen och dess osynliga didaktik i leken. Utifrån Foucault hävdar 

Tullgren att det är i maktrelationer som subjektet skapas och förstår vem hon är. På detta sätt 

nödgas människor att se sig på ett visst sätt och kring en viss sanning om sig själv, medan 

andra sätt diskvalificeras och blir omöjliga att följa. Tullgren pekar på att dagens barn erbjuds 

en barndom som är passande för vuxna i framtiden och till synes inte barnens individuella 

vägar mot mognad och vuxenhet. I normaliseringens namn sker en osynlig styrning, där 

barnen förväntas leka på ett visst sätt. Tullgren synliggör alltså att en möjlig sådan ”styrning 

sker genom en välreglerad frihet” (Tullgren, s 123). 

 

Nyttobetonad terapi – existentiellt fokus  
Lekande tycks således efterhand ha fått en starkare betoning på betydelsen av nytta, lärande 

och kommunikation, vilket inte minst Huizinga (1950) skulle ha vänt sig emot. Hans syn-

punkt var att leken finns och har alltid funnits i sin egen rätt och som grundläggande för 

människan i kulturen. Vikten av lek gäller också för andra än barn och fokus bör riktas mot ett 

intresse för vad lek är och betyder för de lekande som en del av kulturen och i civilisationen. 

 

Visst har Freuds klassiska psykoanalys och psykodynamisk terapi fått en hel del efterföljare, 

den har betydelse för enskilda och för kulturen, men det har också funnits representanter med 

helt andra utgångspunkter. En del har ansett och anser att man i en psykoterapi också bör 

möta problem av allmänmänsklig natur såsom alienation, ensamhet, frånvaro av glädje eller 

motivation, vilket redan Fromm som Freuds lärjunge och kritiker hävdade. Analytikerkolle-

gan Jung förfäktade också att erkännandet av andliga behov eller kollektiva myter var viktigt. 

Vidare har den analytiskt teoretiska och kliniska utvecklingen förts vidare på skiftande och 

disparata delar kring djupa individuella särdrag, identitetsutveckling, känslomässiga betyd-

elser och livsfrågornas betydelser och plats. Men de alltjämt gällande kliniska grundbe-

greppen ”överföring”, ”konflikt”, ”försvar” och tolkningar av ”det omedvetna” är kvar, även 

om t.ex. psykoanalytisk tolkning också har fått fortsatt stark kritik från de egna leden.   

 

En sådan kritiker var psykoanalytikern Greenson (1971) som hävdade att överföringstolkning 

kan innebära ett försvar för analytikerns egna blinda fläckar och därmed skada terapin.  
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Jacobsson (1994) kommenterar att det utifrån Greensons tankar har bildats en praxis hos 

många psykoanalytiker att också erkänna en reell relation och kommunikation inom ramen för 

terapin. Att eftersträva perspektiv och distinktion kan bidra till utrymme som kan användas 

för en naturlig och ömsesidig existentiell kommunikation. Jacobsson hävdar att en möjlighet 

för psykodynamisk terapi att närma sig livsproblemen, är att betrakta dem utifrån den 

funktion de fyller i en människas liv. Om frågorna är av livssynsberoende karaktär kan de inte 

heller bemötas annat än från en ontologi eller livsåskådning. En annan kritisk psykoanalytiker 

var existensfilosofen Boss (1984/1985). Han lyfte fram att livets kvalitet var omätbar, men 

genom ett fördjupande av mänskliga relationer och erfarenheter kring meningsbetydelser av 

mänsklig existens, såg han dessa som möjliga områden inom psykoanalytisk terapi.  

 

Också i nutid görs inom den psykoanalytiska inriktningen inlägg kring dess rötter och 

beröring med existentiella och livssynsberoende frågor. Psykoanalytikern Kjellqvist (2004) 

hävdar att psykoanalysen enligt Freud i praktiken utforskar själen, samtidigt som den i teorin 

avsäger sig det andliga. Kjellqvist ”vill hävda att psykoanalysen till sin natur är andlig därför 

att den utforskar själen och är meningsskapande” (s 14).  Jag tolkar Fromm (1993) så att det 

är när vi finns i vår existens med dess lidande och kris som det ges förutsättningar för psykisk 

och andlig utveckling, eftersom ingen frihet finns utan lidande. Det är en form av mognad att 

inte fly från existentiella frågor, vilka nu kanske är mer tabu än de sexuella tabun som rådde 

på Freuds tid. Att bli mer mogna till den vi har möjlighet att bli och kan utvecklas till att bli, 

innebär ett eget ansvar och finna sig i det lidande det innebär att se sin egen svaghet. T.ex. 

visar Camus (2001/1942) på Sisyfos, vilken med stort lidande åter och åter som straff skall 

rulla en tung sten mot bergstoppen, varifrån den obönhörligt störtar ned igen. Camus visar på 

att Sisyfos är medveten om sitt lidande och söker bli sitt absurda ödes överman. ”Men de 

förkrossande sanningarna bleknar bort då de tas upp i medvetandet” (s 98). 

 

Kjellqvist (2004) visar från ett psykoanalytiskt synsätt på att psykisk och andlig utveckling 

handlar om att fullt ut acceptera lidandet i verkligheten utan skygglappar i de begränsningar, 

tillkortakommanden och oklarheter som det egna livet innebär. Freud gav sexualiteten en plats 

i människans utveckling, men den andliga dimensionen och den outsägliga kärleken, kan inte 

svikas i en stund då den är mest sårbar. Att öppna sig för kärleken medför en öppenhet för 

omvärlden, men kärleken är ytterst sårbar. Vi människor har en tendens att handla och äga, 

t.ex. att fly, söka kunskap och makt hellre än att vara, ge sin yttersta längtan ord och att 

möjligen få vishet. Religionspsykologen Wikström (1999) skriver t.ex.:   

 
”De metafysiska frågorna – om Guds existens, om ondskans natur, om människan är ond eller 

god osv., är inte möjliga att svara på med vetenskapliga metoder” (s 109).  

 

Men hur kan då psykodynamiken förstås utifrån sådana perspektiv – kan den utvecklas? 

Kjellqvist (2004) visar på psykoanalytikern Enckell (1991) som tolkar Freuds ”omedvetna” 

som ett lösenord, en prövosten som är svårhanterlig men ändå är en grundförutsättning för 

psykoanalysen. Detta innebär att det i praktiken, enbart i några ögonblick och i begränsad 

omfattning, är möjligt att stanna kvar i sådana outgrundliga möten. Freuds ursprung till en 

sådan metafysisk företeelse finns i hans judiska bakgrund. I judarnas uppbrott från Egypten 

och i uppenbarelsen i Sinai skedde en stor omvälvning. Det förtryckta och lidande folkets 

uppror innebar att den egentliga makten överfördes till den osynlige Helige, vars heliga namn 

inte får missbrukas, knappast brukas och som omskrivs med ”Han som är”. I Freuds åskåd-

ning spårar således Enckell olika rötter. Upplysningstidens tro på förnuftets och rationalism-

ens möjligheter, där Freud gör ganska försiktiga utvecklingsoptimistiska uttalanden om reli-

gionerna som önskeuppfyllande illusioner, kunde enligt denna utvecklingstro i framtiden 

ersättas med rationellare, nyttotänkande och vetenskapligt baserade bilder av verkligheten.  
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På Freuds tid var denna utvecklingsoptimistiska åskådning föga originell, utan snarare 

representativ för framstegsvänliga borgerliga kretsar överallt i Europa, inte minst för första 

generationens judar och barn till judiska immigranter, vilket Sigmund Freud var. Freud var 

dessutom sonson till en judisk rabbin och hade inte helt frigjort sig från ett icke-rationalistiskt 

tänkande, dvs. att se tidens begynnelse kring ett skapande centrum i själens och tillvarons 

mitt. Hans tidvis starka behov av att framhålla sitt avstånd till sitt judiska arv, även i oträngda 

sammanhang, kan tala för att det fanns ett motsatt drag hos honom. Han tog t.ex. på sin 

sjuttioårsdag som räddad jude emot den judiska uppvaktningen.  

 

Liksom de paradoxala dragen inom judendomen tänker sig Enckell (1991) att Freuds dragning 

mot det mystiska och oförklarliga, vilket Freud på varierande sätt sökte dölja, kan förklara 

Freuds klara distans till den dominerande rationalismens alltför enkla gränser. Kjellqvists 

(2004) kommentar till Enckells förklaring ovan är att han låter Freud bli fri från vetenskapens 

trånga bur och därmed kan gå i dialog med dikt, konst och religion. Liksom t.ex. diktaren, 

författaren, konstnären, prästen och pastorn kan även psykoanalytikern/psykodynamikern ses 

som sökande ambassadörer för det fördolda, osynliga och ofta icke erkända. En sådan möter 

ibland ett missaktande, även från sina egna. Enckell (1991) skriver:  

 
”Att företräda det osynliga – Gud, det omedvetna eller någon annan hemlighetsfull ort varifrån 

ingivelsen uppenbarar sig – att gestalta och materialisera inre ordningar i konkret och 

kommunicerbar form i en med andra gemensamt delad yttre verklighet, är uppenbart en uppgift 

som överlämnar sin fullgörare åt återkommande plågor av självtvivel” (s 71).  

 

Påpekandena kring reduktionismen inom psykoanalysen bör således enligt Kjellqvist (2004) 

bli ett observandum så att psykoanalysen på ett bättre sätt närmar sig de existentiella frågorna, 

t.ex. inom filosofi, teologi och konst. Vetenskap och andlighet rör sig inom skilda verkligheter 

där olika ”vetenskapliga” språkvärldar möts. I psykoanalytiskt perspektiv kan olika försök 

göras att delvis förstå det som inte går att förstå. För alla gäller det att vara medvetna om sina 

möjligheter och begränsningar i mötet med andra, sin livsvärld och olika livsdimensioner.   

 

Den existentiella berättelsen  

Buber (1985) skriver:  

 
”Det finns inte något jag för sig, utan endast Jaget i grundordet Jag-Du och jaget i grundordet 

Jag-Det. När människan säger Jag, menar hon ettdera av dessa båda” (s 11).  

 

Endast gentemot ett ”Du” är det enligt Buber möjligt att förverkliga sitt sanna väsen. Men 

denna relation förutsätter förbehållslöshet och Buber betonar således:  

 
”Grundordet Jag-Du kan bara uttalas med en människas hela väsen. Den inre samlingen och 

sammansmältningen till ett helt väsen kan aldrig ske genom mig och aldrig utan mig. Jag blir till 

i förhållande till Duet; i det jag blir till som Jag säger jag Du. Allt verkligt liv är möte” (s 18).  

 

Buber bryter alltså med subjektfilosofin, för in en intersubjektivitetens filosofi och är genuint 

dialogfilosofisk. Ett mänskligt möte kan enligt Benktson (1976) i existensfilosofisk belysning 

vara en obeskrivlig upplevelse av kärlek, en oerhörd konfrontation med ett oerhört lidande 

eller ofattbar ondska. I min tolkning kan ett möte framhäva alla perspektiv, t.ex. från 

förundran, hänförelse och glädje till skuld, lidande, död och kamp samt även vara nycklar till 

mer förståelse av de mänskliga villkoren. Redan det längtansfulla, trygga eller än mer det 

ensamma och utsatta barnet upplever sannolikt det hotfulla i tillvaron, i mötet med sin 

verklighet och de mänskliga villkoren. Varandet i världen kan uppfattas tryggt, tillräckligt bra 

eller kanske obarmhärtigt med känslor av ängslan och ångest.  
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Ett utanförskap kan t.ex. ökas av den andres svek, kallsinnighet eller uteblivna bekräftelse. 

Hur kan vi förstå mer av en berättelse om varande eller utanförvarande och ångest från ett 

annat existentiellt perspektiv? 

 

Husserl (1992/1977, 2002/1935/1911) diskuterar 1600-talets uppfattning och Descartes tes 

Cogito ergo sum (jag tänker, alltså finns jag) och uppfattningen att det finns en objektiv värld 

oberoende av oss som människor, samt en subjektiv värld där vi tolkar denna objektiva värld. 

Konsekvenser av uppdelningen blev att vetenskapen måste vara objektiv i en rationalistisk 

världsbild, dvs. utan tolkningar och beskrivningar. Men en sådan dikotomi mellan subjekt och 

objekt kan enligt Husserl inte göras, därför att subjektets förkunskap om det som studeras 

alltid finns. Husserl strävade enligt min förståelse av texterna, efter en filosofi som var 

förutsättningslös. Det innebär att den skulle gå till hur sakerna själva presenteras i vårt 

medvetande och inte bli påverkad av vad vetenskaperna lärt oss. Fenomenen ska i denna syn 

gripas i deras ursprungliga mening. Fenomen innebär då inte det yttre, utan är själva formen 

av det vara som är givet för oss. Husserls fenomenologi innebär att undersöka innebörden i att 

något är givet för oss, dvs. hur ett fenomen framträder för oss i vårt medvetande. Husserl bryr 

sig inte om huruvida fenomenen finns realt eller idealt som upplevelser (han sätter parentes 

runt detta), utan sysselsätter sig bara med hur fenomenen framträder. Parentesen innebar en 

reduktion som inhiberar världens giltighet, men inte betvivlar den. I stället är avsikten att 

reduktionen ger en ingång till fenomenets transcendentala och reflexiva domän.   

 

Husserl belyser att vi alltid är medvetna om något, dvs. att medvetandet alltid har en riktadhet, 

vilket han kallar intentionalitet och är det som avgör vårt sätt att vara i världen. I Husserls 

strävan fanns också ett sökande efter fenomenets väsen (eidos), dvs. vad fenomenet är i sig 

själv eller dess ontologiska status. Med den eidetiska reduktionen söker Husserl rensa bort det 

som är tillfällig sanning och göra den nödvändiga beskrivningen av fenomenet och dess eidos.  

 

Heideggers fenomenologiska undersökning omfattade också Husserls tankar om att gå till 

sakerna själva, men fick efterhand också andra betydelser. Heidegger behandlar (1992/1927) 

varandet som en tillvaro där människan har en särskild varaart eller tillvaro (Dasein). I min 

förståelse av hans text och i mitt ljus av mitt eget vara, har alltså tillvaron som sådan en 

särställning framför övrigt varande, där särställningen är att varandet i sig gäller just detta 

varande. Tillvaron förstår alltid sig själv och sitt vara på något sätt, är riktad mer eller mindre 

explicit. Varat som alltid på ett eller annat sätt förhåller sig till tillvaron kallas hos Heidegger 

för existens. Varat kan således inte väsensbestämmas till sakinnehåll (vad något är). I stället 

finns varats väsen i att det i varje särskilt fall måste vara sitt vara som sitt eget och ges därför 

beteckningen tillvaro eller Dasein. Existensen avgörs genom användning eller försummelse av 

de möjligheter som tillvaron vuxit upp i, råkat in i eller själv valt. Att existera innebär att en 

människa söker sig mot existentiell självförståelse. Heideggers Dasein är ett varande som är 

där – en därvaro i världen och inte här – i medvetandet.   

 

Tillvaron kan reagera aktivt på en situation på att vara-i-världen – kasta sig ut i den (tillvaron 

är förstående). Men tillvaron kan även reagera passivt – tillvaron är inkastad i situationen 

(tillvaron är befintlig). Det tycks mig sannolikt att vi alla har lite av den aktiva och lite av 

passiva reaktionen. Heidegger finner med detta att jaget är i världen genom vår medvetenhet 

och/eller en därvaro eller Dasein. Detta innebär att jaget kan frukta något för mig själv, vilket 

ger affekter som är riktade mot något. Mot detta står ångest vilket är en stämning utan föremål 

(icke-varat), dvs. att befinna sig, ha ängslan för att vara-i-världen eller söka förståelse av intet.  
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Heidegger hävdar liksom Kierkegaard tidigare, att öppenhet för ångesten och andra grund-

stämningar kan leda till omtolkning av existensen. Även i öppenhet för faktisk tråkighet, dvs. 

att vara berövad mening och utestänga världen, kan ge ögonblick av omtolkning. En egentlig 

tillvaro bearbetar sin världsbild avseende ångest och tråkighet, vilket innebär att öppna sig för 

och att pröva nya betydelser och möjligheter. I en existentiell terapi finns våra yttersta frågor 

om liv, död och ångest med. Terapin innebär kontakt med de mänskliga livsperspektiven 

(ontologiska) och det unika (ontiska) förhållningssättet till ontologiska villkor, t.ex. möjlig-

heter, försummelser, undvikanden och unik sårbarhet. Ångestens ursprung kan i olika sam-

manhang t.ex. sökas genom analys, men May (1977) frågar sig vad som hotas i den upp-

levelse som ger ångest. May ser inte människan som bara ett resultat av trauman i det för-

flutna, vilka först måste läkas innan normalitet kan nås. I stället betonar han individens upp-

levelser och möjligheter att välja. Den existentiella terapin betraktar han som ett bidrag till 

tolkning av människan som vara. För May innebär inte detta att psykodynamiska samman-

hang eller mänskliga drivkrafter förnekas. Men det är inom den existensstruktur där den 

enskilde individen lever ontologiskt, som sådana drivkrafter kan förstås. May (1986) tolkar 

Marcel så att om Freuds analys skulle drivas till ytterlighet, så kan determinism och alla mek-

anismer upptäckas, ”allt utom varat” (May 1986, s 91). May ser varat som en sfär där männi-

skan gör en paus före sin reaktion och väljer riktning intentionellt, i sitt liv just där hon är.  

 

Människans avgörande karaktär i den existentielle terapeuten Mays synsätt är att hon är där, 

betecknat existentiellt filosofiskt genom Dasein (Heidegger, 1992/1927), det givna ögonblick 

eller den punkt i tid och rum där hon lever. Men det förutsätter att varat utvecklas. Dvs. att 

människan tar tag i sin utveckling av sin egen själv – medvetenhet och tar sitt ansvar för att  

hon skall bli sig själv. Att förstå en annan människa kan i detta synsätt endast ske genom att 

se vad någon är på väg mot, t.ex. som Aristoteles lär ut att det goda lärs i goda erfarenheter i 

imitation och reflektion. Men under hot och ångest i ett dialektiskt förhållande, är vi alltid på 

väg mot icke-varat, döden. Vi kan med ett val förverka vårt vara, men kan lika väl i varje 

ögonblick välja vårt vara, vår intentionalitet och existens. Enligt May är ångest en oro utlöst 

av ”det hot mot något som individen uppfattar som väsentligt för sin existens som person-

lighet” (May, 1977, s 161-162). Ångesten uppfattas därmed som ett för människan grund-

läggande ofrånkomligt livsvillkor, dvs. existentiell. Ångesten är också potentiellt närvarande 

då friheten och möjligheterna finns. Den är beroende av hur vi uppfattar livet och den kan 

vara både konstruktiv och destruktiv. Den konstruktiva ångesten ger ofta energi, entusiasm 

och upplevelser, t.ex. kulturella upplevelser som vi annars skulle fly bort ifrån. Men en 

obegränsad frihet kan inte minst vara destruktiv genom att den kan förlama, isolera och ge oss 

panik (May, 2001). Kulturella upplevelser kring berättelser där existentiella frågor från 

barndom och lek blir aktuella, uppdagas bl.a. i Per-Gunnar Evanders författarskap. Ohlsson 

(1993) skriver om artikeln Leksakståget (Evander, 1962) vilken inleds på följande sätt:  

 
”Det finns en liten bild [kurs. här] som oombedd ibland tränger sig fram i mitt minne. Knappast 

är den mer än en reflex från någonstans långt borta i livet, ett plötsligt snitt i erinringarnas 

bottenskikt” (Ohlsson s 25). 

 

Evander fortsätter i artikeln berätta om denna minnesbild, så fylld av längtan i barndomen:  

 
”Under en rad av bistra vinterdagar står vi stelfrusna, en grupp småpojkar, framför ett stort 

skyltfönster. I långa stunder är vi helt fixerade av ett särskilt smäckert leksakståg, på vilket varje 

detalj är skrupulöst efterbildad den stora verkligheten med elektriskt lok, fullastade godsvagnar, 

inredda sovkupéer, spårväxlar och naturtrogna lastkajer. Och vi har i detta ögonblick bara en 

önskan í världen. Och den är att tåget därinnanför skall bli vårt [e]get. Jag trycker pannan mot 

skyltfönstret och det finns inga gränser för min längtan. Det är som vore allt som är värt att äga i 

livet inrymt på andra sidan av denna väldiga glasruta.” (Ohlsson, s 25-26).  
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Ohlsson (1993) visar på Evanders konstaterande att detta barndomsminne senare då och då 

under livet aktualiseras och förstås i andra perspektiv. Den konkreta scenen med hur glasrutan 

ohjälpligt skiljer pojken från det han mest av allt åtrår, laddas alltså med andra och nya 

betydelser. I de nya upplevelserna finner Evander inte barnets fåfänga längtan utan den 

vuxnes smärta över att vara utestängd och isolerad från verkligheten. Evander är också 

förvånad över att denna enkla, harmlösa och oombedda bild ändå kan uttrycka hans 

smärtsamma och kompletta livskänsla. Ohlsson anser att det värdefulla är när en viss situation 

uppfattas i hela sin omfattning och att detta förmår bära den vuxnes upplevelse av tillvaron.  

 

I Leksakståget finns det två olika beskrivningar av en livskänsla som levandegörs sida vid 

sida. Dvs. att den konkreta beskrivningen av situationen inte ensam bär livskänslans betydelse 

utan ledsagas av en klargörande utläggning. När en sådan beskrivning av mer eller mindre 

tydliga känslor och stämningar tycks överensstämma med den konkreta situationen, kan en 

form av komplett liknelse skapas. På det sättet kan konkretion i form av en grundligt 

underbyggd klargörande skildring tyckas ha en avgörande roll för medvetandegörandet av 

upplevelser och förnimmelser. Berättelser i olika situationer kan alltså aktualisera människans 

existentiella, paradoxala eller absurda situation. Heidegger beskriver detta som att vara-i-

världen (Birnbaum & Wallenstein, 1999) eller människans möte och relation med världen.  

 

Camus (2001/1942) tog fram det absurda i tillvaron, eller egentligen att världen inte är förnuf-

tig, som: ”ett möte mellan det irrationella och det förtvivlade behov av klarhet, som skakar 

människosjälen i dess djup” (s 22). Evander verkade i en kontext och tid där det absurda och 

den absurda dramatiken var en aktuell strömning. I denna strömning förkastade företrädarna 

psykologisk realism och berättande av en historia. Istället gavs olika poetiska bilder, där 

människan ställs inför sina grundläggande livsfrågor. Ohlsson (1993) hävdar att denna 

beskrivning av absurditetens estetik kan tillämpas på Evanders ”Leksakståget”. Bilden av 

pojken framför den ogenomträngliga glasrutan används av Evander för att ge konkretion åt 

den vuxnes upplevelse av en förminskad och oåtkomlig verklighet. Evanders författarskap, 

med sina aspekter kring främlingskap, alienation och ångest belyser därför också det existent-

iella perspektivet. Evander tycks (Ohlsson, ibid.) söka efter möjligheter att komma till rätta 

med frågor kring varandets obarmhärtighet som en ofrånkomlig horisont. Han gör det genom 

att visa på trots och motstånd, samt att söka sin egen plats i stället för en latent resignation.    

 

 

Sammandrag 

I det följande söker jag se den psykoterapeutiska utvecklingen förstådd i förbindelse med den 

sociala och historiska utvecklingen. Den traditionella kulturen på 1800-talet fanns i det för-

hållandevis lilla samhället med en relativt enkel teknologi, samt att samhället allmänt hade en 

familjeorienterad livsstil och moraliskt hade den religiösa upplevelsen som livssyn. Med den 

moderna eran infördes en tro på avancerad vetenskap. Industrialiseringen och urbaniseringen 

tillförde en mer rationaliserad livssyn med individualistisk livsstil och en gradvis avtrappning 

kring religiösa värderingar och tro. I vår postmoderna era med modernitetens strukturer, till 

synes med mer av fragment än helhet och med tvivel på enhetsvetenskap, finns tron på kun-

skap som socialt konstruerad och en betoning av det relationella självet. En följd att denna syn 

kan i stort ses som en nutida betoning av att ingenting är tryggt, eller kan ge ett fast hopp i 

vårt liv. Är postmodernism mer ett reflekterande över modernismen och en ny berättelse, än 

en egen riktning? Ökar nyansrikedom och insikter om företeelser som ger negativa asso-

ciationer, om de vid en djupare inblick visar sig innehålla något av värde? Kan betydelser av 

en ny berättelse ses t.ex. i en kultur med religiösa, kollektiva ritualer och upplevelser av 

pastoral omsorg och helande, där livsmening erhålls genom religiösa berättelser?   
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McLeod (2006) reflekterar kring att ett narrativt perspektiv på helande kan tolkas som en 

konstruktion av en händelse varur en ny berättelse kan skapas. Psykoterapin som en separerad 

disciplin från psykiatrin började med Freuds talkurer på 1890-talet, där det ”återupptäcktes” 

att klienter kunde botas genom att någon lyssnade till deras berättelse. Freuds arbeten med 

klassisk psykoanalys, gav en psykoterapi i övergången från en religiöst formad omvärld till en 

medicinsk och vetenskaplig omvärld. Freud kom att framstå som modernismens ikon och 

konfronterade med den religiösa traditionen, i en våg av sekularisering. Främst efter psyko-

analysens genombrott i USA och Freuds och Jungs besök där 1909 kom psykoanalysen där att 

ses som försök att integrera den med den kristna trons omsorg om själen. Men Freud och hans 

efterföljare kämpade för att foga in sin verksamhet inom den medicinska framväxten. 

Inledningsvis var alla psykoanalytiker läkare, vilket medförde att klassificeringen av stör-

ningar gjordes och fortgår alltjämt utifrån medicinska principer och former. Men det finns 

skäl att visa på psykoterapi som något mer än en tillämpad vetenskaplig disciplin och med ett 

formspråk också bortom orden. Därmed inte någon form av ersättning för någon religion eller 

tro, men som en hjälpfunktion i ett mänskligt och existentiellt sökande bortom en reducerande 

vetenskap. Det innebär att livsberättelsen rymmer livssammanhang som berör värderingar och 

sammanhang i livet som vår tidiga kultur t.ex. uppfattade som enbart en religion vilken ingick 

i tolkningen av livets helhet.  

 

Berättelsen i en psykoterapi berör vem jag är och vad jag har för behov, men berättelsen bör 

enligt min mening ses i flera olika perspektiv. Den är relaterad till i vilket livssammanhang 

jag har funnits i, finns i och vill finnas i. Om psykoterapi således ska förstås i en historisk och 

kulturell kontext blir ett beaktande av enbart aktuella erfarenheter, praktik och vetenskapligt 

mätbara faktorer, en reduktion av individen som beroende av andra. Det enbart vetenskapligt 

logiska eller det enbart driftsmässiga förklarandet är mänskligt reducerande. Den lustfyllda 

passionen och kärleken är långt mer än kemi och signalsubstansers aktivitet. Människan är 

mer än en effektiv expert, vi behöver varandra för respektfulla möten oavsett olika utgångs-

punkter i och om världen. Vårt unika vara kan sägas vara ett mysterium i ett personligt 

synsätt, situationsbestämt i Aristoteliskt synsätt samt i ett ontologiskt perspektiv ovärderligt.  

 

I vårt välfärdssamhälle kan vi se en strävan efter att råda över en helt kontrollerbar situation, 

gärna utan spänningar. Trots denna strävan är inte livet utan spänningar och att söka tränga 

bort dessa gör inte livet enklare eftersom de återkommer i olika former, ty livet har inga 

garantier. Frankl (1990) var psykoanalytiker och framstår som en av existentialismens före-

trädare, hävdar att vi snarare behöver en lagom dos av spänningar. Det innebär att det egna 

ansvarstagandets betydelse av meningsskapande bör komma fram. Tomheten, meningslös-

heten, den absoluta bekymmerslösheten är lika omöjligt att existera i som i den lufttomma 

rymden. Livsmeningen kan man inte få till skänks genom en läkares medicin och inte heller 

genom en psykoterapeuts teknik. Ansvarigheten växer istället med det unika hos en person 

och det unikt situationsbestämda, vilket också är unikt för människan genom att inte faktiskt 

vara, utan att frivilligt kunna och vilja bli. Människan är fri och ansvarig utifrån olika pers-

pektiv. Existentiellt och filosofiskt, har människan intentionalitet och är fri att i varje ögon-

blick i förundran söka sin plats och att besluta (Jaspers, 1963). 

 

Kanske går viss utveckling av psykoterapin ändå i riktning mot dess rationella, evidensbaser-

ade yttre skal, vilket står som ett försvar för individens möte med världen och därmed dess 

egentliga behov. Men min erfarenhet av psykoterapi och olika teoretiska fundament, är att den 

innersta kärnan i psykoterapi är något annat och något mer. Under den teoretiska över-

lagringen och det vetenskapliga skimret rymmer psykoterapi en berättelse, en slags dialog, en 

form av mötesplats och ett spänningsfyllt drama i olika dimensioner.  
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Berättelsen fanns på sitt sätt i den förmoderna historien mellan sökaren och en präst eller 

shaman, med en personlig berättelse som återberättades och kunde finnas som del i kulturens 

och samhällets större berättelse. Också den psykoterapeutiska berättelsen har skiftat och 

utvecklats, vilket också denna studie vill visa på och möjligen medverka i. Postmoderna 

impulser kan kanske dekonstruera vägledning och psykoterapi genom att avlägsna dess privi-

legierande vetenskapliga terminologi och makt. Möjligen kan detta även återexponera kärnan 

i psykoterapi (Angus & McLeod, 2004; Bruner, 1986, 1990; McLeod, 2006). 

 

Som Kjellqvist (2004) betonar kan vår tids flykt från lidande och det svåra i livet naturligtvis 

inte ersättas med att se lidande och ångest som njutning. Den lidandemystik med sorg, skam 

och skuld som kan finnas, tillhör inte heller i första hand något mystiskt. Vår största flykt från 

lidande är i stället en flykt från vårt existentiella grundvillkor, vilket vi dock kan möta, söka 

förstå och ställa nya frågor kring, vilket efterhand kan ge oss mer helhet. Den utmaning och 

det mod att vara till som det innebär att möta den ångest som följer av friheten, kan ge en ny, 

mer delaktig och hållbar berättelse (May, 1977, 2001; Tillich, 1977). Psykoterapins betoning 

kan därmed även ökas kring etik, existentiella dimensioner, mötet med den Andre och mötets 

relationella betydelse (Cohn, 2007; Kunz, 1998; Levinas. 1992; Spinelli, 2007; van Deurzen-

Smith, 2003; Yalom, 1980).  

  

 

TEORETISKA PERSPEKTIV 

 

I min strävan att fördjupa förståelsen av studiens olika fall är det avgörande att fallen belyses i 

olika perspektiv. I följande teoretiska orienteringar söker jag framställa livsvärlden ur dubbla 

perspektiv, från ett psykoanalytiskt ”inifrån” och ett existentiellt ”utifrån”. 

 

Livsvärlden – psykoanalytisk terapi  
Merleau-Ponty (1997) utvecklar Husserls livsvärldsbegrepp och kanske än mer Heideggers 

teori. Livsvärlden kallas av Merleau-Ponty för vara-till-världen vilket kan uttrycka en kom-

munikativ relation till världen. Bengtsson (1989) visar genom Merleau-Ponty på subjektets 

vändning till världen, vilket är en innehållslig skillnad från Heideggers (1992/1927) term 

vara-i-världen. Fenomenologin vidareutvecklades av Heidegger mot en mer existentiell och  

ontologisk ansats medan Husserls fenomenologi är transcendental och epistemologisk. 

Heideggers uttryck är att den mänskliga tillvaron är inkastad i en historisk, kulturell och social 

värld, dvs. att den är ett vara-i-världen. Merleau-Pontys syn på vår mänskliga tillvaro är att 

genom den egna levda kroppen tar medvetandet form, dvs. alla handlingars och erfarenheters 

centrum är sammanflätade med världen i en interaktiv kommunikation (Bengtsson, 2001). 

Sartre hävdar att den mänskliga friheten är bunden till situationens fakticitet (Sartre, 1983). 

Sartre knöt också an till Husserls tankar om människans medvetande som med sin intention-

alitet ständigt riktar sig mot något annat än sig självt, kan ta ställning till sig själv, fantisera 

om och bl.a. förneka sig själv och känna skam.  

 

Husserl (Bengtsson, 2001) kallar vår vardagliga erfarenhet för den naturliga inställningen, en 

naiv, okritisk inställning i och ett förgivettagande av världens existens, dvs. som fylld av 

objekt och alltså innebär ett spontant, oreflekterat sätt att vara i världen. I den inställningen 

ses världen som färdig och oberoende av yttre stimuli som vi inte kan påverka. Husserl (ibid.) 

använder reduktioner för att kunna bryta denna naturliga inställning och i stället reflektera 

över att fenomenet som framträder förutsätter medvetandet om subjektet. I den fenomeno-

logiska reduktionen upphävs förgivettagandet av existensen. Ett parentessättande (epoché) 

innebär att avstå från all tänkt eller verklig kunskap om upplevelsers objekt eller ursprung. 
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Med en återhållande av omdömet och av olika system som söker förklara fenomenen finns i 

reduktion förväntan om att kunna bli öppen och fördomsfri för det som är givet i upplevelsen. 

En ytterligare reduktion finns i den väsensmässiga (eidetiska) reduktionen där de väsentliga 

dragen söks och görs så fria som möjligt från förutfattade meningar samt att artikulera 

väsendet i det studerade fenomenet. Genom den fenomenologiska reduktionen kan man enligt 

Husserl utforska intentionaliteten (riktadheten) eller medvetandets grundstruktur. Intentionali-

teten hör enligt honom ihop med mening och är alltid avhängigt av ett subjektivt förhållnings-

sätt. Medvetandet och psyket är alltid medvetet om någonting och meningsbestämmer 

objektet eller världen och meningens fundamentala betydelse, vilket tolkas av Merleau-Ponty 

som att ”vi är dömda till mening” (Bengtsson, 2001). 

 

I det följande belyses något hur Karlsson (2004) ger perspektiv på psykoanalys och fenomen-

ologi, vilka båda tillhör de dominerande rörelser som har utvecklats under 1900-talet. Han 

framhåller att fenomenologin kan vara till hjälp i psykoanalysens strävan att förstå mer av sitt 

område, sina villkor och sig själv. Men fenomenologin har behandlat psykoanalysen på olika 

sätt. Karlsson skönjer att Heidegger i sina Zollikon-föreläsningar har en avog inställning till 

Freuds metapsykologi. Heidegger tycks enligt Karlsson se Freuds arbeten som en motsägelse, 

dvs. mellan en mekanistisk, deterministisk metapsykologi gentemot psykoanalysens betoning 

på att frigöra personen i behandlingen. Franska filosofer har däremot ägnat större intresse åt 

psykoanalysen, t.ex. genom Ricoeur (1970) som kännetecknar det psykoanalytiska tolknings-

projektet som en blandad diskurs, dels hermeneutiskt (t.ex. mening, tolkning, representation) 

och dels ett kvasifysikaliskt energispråk (t.ex. laddning, kvantitet).  

 

Enligt min förståelse uppfattar Ricoeur psykoanalysen som hermeneutisk vetenskap där 

energispråket är underställt meningsdimensionen. Men han ser också psykoanalysens språk-

nivå som begärets semantik med förvrängda uttryck i det omedvetna, medan religionens 

fenomenologi i förhållande till det omedvetna inte är förvrängt utan naivt och manifesterar det 

heliga som behöver uppenbaras.   

 

Utifrån Karlsson (2004) hade också Merleau-Ponty i grunden en sympatisk inställning till 

psykoanalysen, men han var också kritisk till den. Karlsson visar med Bullington att Merleau-

Ponty hade kritiska synpunkter på teorierna om driftsenergi, vilka han såg som ett 

objektifierande av människan, samt att det omedvetna var idealistiskt och något transcendent 

utanför världen. Även Sartre var kritisk till Freuds tanke om det omedvetna och det logiskt 

omöjliga i att anta en censur som måste hållas borta från medvetandet. Sartre ville i stället 

skapa en existentiell psykoanalys som kunde ta fram en människas fundamentala val och där 

något omedvetet inte hade någon plats. Däremot resonerade han om en ond tro, vilket är 

ungefär som att någon väljer att inte se sig själv som ett fritt väljande subjekt. 

 

Karlsson (ibid.) visar på beröringspunkter eller gemensamma drag mellan fenomenologi och 

psykoanalys, vilka dock även kan rymma olikheter. De sju punkterna är; intresse för det 

subjektiva, intentionalitetsbegreppet/meningsbegreppet, intresset för det latenta, reflektionens 

betydelse, värdet av öppenhet, brytningen med sunda förnuftinställningen samt ansvarstag-

ande som etisk princip. Karlsson pekar på att synen på kroppen inte sällan under historien har 

setts och ses än mer i nutid som objektifierad, rationell och endimensionell samt inte äger 

intentionalitet eller subjektivitet. Men genom olika teoretiker, filosofer och kliniker refererar 

han till olika kroppsbegrepp, vilka är av största vikt för psykoanalysens tillämpning. Här kan 

nämnas teman som den erogena kroppen Freud (1998/1905), kroppen levd som subjekt bl.a. 

Husserl, Merleau-Ponty, den skapande/tänkande/talande kroppen (Lerner, 1999; Matthis, 

1997; McDougall, 1990) och kroppslighet i form av ett hudjag (Anzieu, 2000). 
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Utifrån olika fallbeskrivningar från psykoanalytisk terapi och från egen verksamhet inom 

sådan, kan psykosomatiska samband inte sällan ses. Efter upptäckter av det väsentliga med 

flera olika perspektiv på kroppsliga och/eller allmänna upplevelser och erfarenheter i 

livsvärlden, är det naturligt att inse ännu större mångfald av möjliga betydelser.  

 

Fenomenologins och Husserls livsvärld, dvs. den värld som vi föds in i, växer upp och lever 

vårt vanliga kulturella liv i, föregår också den vetenskapliga beskrivningen av världen. 

Livsvärlden eller egentligen de olika livsvärldarna, kan därmed ensamt existera. Med Husserls 

livsvärld som grund finns olika kunskapsområden som berör subjektiva och kulturella 

domäner inom humanvetenskaperna, liksom de empiriska naturvetenskaperna, Husserls 

fenomenologi inklusive hans transcendentala fenomenologi. Karlsson (2004) påpekar att en 

psykoanalytisk process söker det omedvetna (vilket psykoanalytiskt inte ses som en andra del 

av det medvetna, utan är särskilt) och att undersökningen i terapiprocesser inte begränsas till   

det omedvetna utan gäller även dunkla områden av medvetandet. Karlsson betonar betydelsen 

av självmedvetandets existensbejakande i terapiprocessen med hänvisning till Winnicotts 

(1993) tankar om jag-är-känsla, samt Anzieus (2000) bejakande av existens. Anzieus bejak-

ande i att finnas till är mycket viktigt och rymmer en tillit eller tro. Psykoanalytisk terapi kan 

därmed ses som en av de möjliga forskningsansatserna i en humanistisk domän för att 

utforska mänsklig komplexitet, med sin unika uppgift att nå en viss kunskap om det omed-

vetna. Men terapiformen har enligt Karlsson inte tillräckligt beaktat aspekter som självmed-

vetandet och att existensen ryms inom livsvärlden.  

 

Karlsson (2004) utreder bl.a. narrativa reflektioner som berör fenomenologi och den process 

som kan ses i konstruktion, rekonstruktion och i historisk respektive narrativ sanning. För 

Freud var psykoanalys en rekonstruktion och psykoanalysens konstruktion en metodologisk 

utforskning av sanning som historisk sanning. Även om Freud med denna sin rekonstruktion 

och konstruktion sökte viss analogi med naturvetenskapens ideal, en kunskapsteoretisk 

realism och beskrivning av den naturliga världen, tonade han efterhand ned historiska 

händelsers fakticitet. Senare utvecklades konstruktion med sin kunskapsteoretiska betydelse 

och i den narrativa traditionen innebär konstruktion ett antagande av perspektiv. I den 

narrativa traditionen kan berättelsen i sig själv äga sanningsvärde och narrativ sanning betyder 

att berättelsens olika delar passar ihop och bildar en meningsfull helhet. Karlsson söker dock 

nyansera och harmonisera begreppen konstruktion och rekonstruktion. Han hävdar att den 

narrativa traditionen förutom att följdriktigt avvisa den objektivistiska synen på historiska 

sanningar, också tydligt och olyckligtvis nedvärderat den historiska dimensionen i analysen.   

 

Karlsson (ibid.) skissar på en integration av begreppen konstruktion, rekonstruktion, historisk 

och narrativ sanning, vilken nedan belyses enligt min förståelse. En integration söks med tre 

dimensioner i tre steg. Först integreras konstruktion med rekonstruktion vilket leder till 

konstruerad rekonstruktion, vilken han i nästa steg söker visa som logik med 

helhet/meningsfullhet/en god gestalt. Slutligen diskuterar han huruvida denna meningsfullt 

konstruerade rekonstruktion kan säga något om analysandens förgångna och historia.  

 

I Karlssons första steg används det psykoanalytiska begreppet fri association för att öppna upp 

för det omedvetna, dvs. att söka släppa kontrollen över jagets medvetna avsikter och låta alla 

plötsliga infall, känslor och tankar ta över. I min förståelse av fenomenologiska termer tycks 

detta förfarande ligga nära den naiva läsningen av en text. Karlsson söker i sin integration 

använda det omedvetna som ett konstruerat perspektiv. Han ser detta första steg som ett 

analytiskt steg där psykoanalytisk dialog och process finns som grund för återkommande 

rekonstruktioner utifrån analysandens omedvetna.  
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I denna process blir olika rekonstruktioner dekonstruerade, modifierade, får nya horisonter 

med öppningar mot ny rekonstruktion av analysandens historia och ny förståelse av dennas 

liv. De konstruerade rekonstruktioner som görs har kunskapsteoretisk innebörd av konstru-

erade perspektiv och är inte metodologiska som för Freud. Min fenomenologiska reflektion 

leder osökt fram till en viss likhet med en strukturell analys och dess olika sammandrag, 

underteman och teman. 

 

Karlsson söker i ett andra steg av integration visa att den i första steget konstruerade 

rekonstruktionen har narrativ karaktär med någon idé om helhet och mening. Det psykoana-

lytiska projektet är ett sätt att söka finna en ny rekonstruktion av det levda livet, nuet och 

livets möjligheter utifrån narrativa meningsbärande strukturer. Karlsson pekar på att en 

validering av ett specifikt perspektiv är komplext och innebär både en empirisk nivå 

(psykoanalytiskt, empiriskt material och använda teorier) och en meta-vetenskaplig nivå. Den 

meta-vetenskapliga nivån berör bl.a. tillämpligheten av filosofiska och ontologiska implika-

tioner i de använda teorierna. Från ett fenomenologiskt hermeneutiskt synsätt anas här en viss 

likhet med helhetsbedömningen. 

 

Det tredje steget för Karlsson omfattar diskussion om hur och i vilken grad det psyko-

analytiska projektet kan beakta den historiska dimensionen, eftersom analysanden alltid i sitt 

eget reflekterande kommer att återgå till sin historia i försöket att förstå sin nuvarande 

situation. Han diskuterar i detta tredje steg en relativistisk position där den ena versionen är 

att sanningsanspråken tonas ned för att en historisk dimension har liten relevans för 

psykoanalysen. Den andra versionen av den relativistiska positionen skönjer Karlsson inom 

positivismen där all observation begränsas till observerbara fakta och inga kriterier finns för 

validering av tolkningar. Här finns också speciellt den filosofiska skeptikern vilken avvisar 

alla sanningsanspråk. Men Karlsson konstaterar att en sådan fundamental kunskapsteoretisk 

relativism är självmotsägande i sin egen utsaga: ”det finns ingen sanning”. 

 

En andra position i det tredje steget är relativismens motsats eller en absolut position, dvs. en 

idé om att en korrekt förståelse av någons historia, överensstämmer exakt med det förgångna. 

Här utesluts varianten att förståelsen kan vara olika och att förståelsen är olika vid olika 

tidpunkter. Karlsson (ibid.) hävdar att idén om att psykoanalytiska insikter om det förgångna 

kan spegla det förgångna och har historisk validitet, men att de insikterna inte kan betraktas 

som exakta återgivningar av en faktisk historia. För förståelsen av denna position visar han på 

begreppet horisont, vilken ses som öppen och oavslutad beträffande allt upplevande. Det 

innebär att betydelsen av det som varit kommer att avgöras av det närvarande perspektivet, 

vilket i sin tur avgörs av relationen till det förgångna och till framtiden. Dessa tidsdimensioner 

finns enligt Karlsson invävda i varandra eller kan förstås i Gadamers (1997) horisontsam-

mansmältning.  

 

Min tolkning av denna sammansmältning hos Gadamer är att den samtida horisonten inte bör 

uppfattas som bestämd av fasta uppfattningar och värderingar. Annanheten av det förgångna 

skulle då kunna framhävas som varaktig i förhållande till den samtida föränderliga horisonten. 

Om någon t.ex. i tron på en metodik förnekar en egen historicitet är man i själva verket under 

inflytande av historiens makt över sitt ändliga medvetande, vilket resulterar i en ofärdig 

kunskap. Ett historiskt medvetande är i detta synsätt ett av momenten i förståelsen i den 

hermeneutiska situationen. Men jag föreställer mig att en sådan situation inte helt kan 

klargöras ens med reflexion, eftersom vi också är vårt historiska vara. Vi utsätts för ständiga 

prövningar kring våra fördomar, bl.a. i mötet med det förgångna och för förståelsen av vår 

aktuella tradition.  
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Därmed kan samtidshorisonten liksom en förgången horisont inte vara avskilda var för sig 

utan förståelsen kommer snarast från ”en sammansmältning av sådana förment avskilda hori-

sonter”. Det förgångna kan således bli ett moment i förståelsens process vilket ”inordnas i den 

egna horisont, som samtiden öppnar för förståelse” (ibid., s 154). En verklig horisontsam-

mansmältning sker i den förståelse som i samma skeende öppnar och upphäver en historisk 

horisont. Det kan betyda att hos Gadamer ger sig en begriplighet och sanning tillkänna när de 

närvarande, samtida horisonterna smälter samman med den förgångna horisont som öppnas i 

dialogen mellan dessa horisonter. En sådan dialog kan kanske finnas i den psykoanalytiska 

processen och i de olika perspektiv och betydelser som denna åstadkommer. Men det betyder 

inte att integrering av rekonstruktion och konstruktion med historisk sanning, kan inlemmas 

som psykoanalytiska sanningsbegrepp. Den enskilde avgör om valideringen och använd-

ningen av denna integrerade sanning och förståelse, som dock aldrig blir helt förstådd eller 

färdig.   

 

Givet är att det är analysanden som kan validera, vilket Karlsson (2004) anser som en fråga 

om analysandens självmedvetande och förståelse av världen. Han hänvisar till Bion och hans 

betoning av en människas inifrånperspektiv för att förstå människans relation till världen. 

Karlsson pekar på att psykoanalytiskt sett finns en inre potentiell medvetenhet, möjligen 

lagrad inom självmedvetenheten, som väcks då något förvrängt är på väg att framträda. Ett 

psykoanalytiskt sanningskriterium använder således inte yttre former för valideringen av sin 

process. I stället är det ett mödosamt och slingrande upplevande av en inre koherens som 

långsamt i en bejakande psykoanalytisk attityd, växer fram där olika existentiella möjligheter 

genomarbetas. Människans självreflekterande och kreativa förmåga kan medverka till sym-

bolisering, medvetandegörande av det omedvetna och till psykisk utveckling. Schön (1987) 

visar dels hur den klassiska analysen söker fånga en objektiv sanning genom disciplinerad 

subjektivitet och hur senare Spence (1982) som konstruktionist ser tolkningar som ”estetiska 

upplevelser”, samt att tolkningar i en sådan artistisk tolkningsmodell är ”väsentligen kreativa” 

(s. 268-270). 

 

Men tolkningar (Spence, ibid.) skall också åstadkomma pragmatisk nytta, dvs. leda till ytter-

ligare förtydligande av kliniskt material. En konstruktionistisk syn på psykoanalysen tillåter 

att världen ses i specifika sanningar, t.ex. att i en psykoanalytisk situation pröva om klientens 

sätt att rama in situationen är lämplig. Varje psykoterapeut förstår klientens (den andres) 

mening på sitt eget sätt utifrån den andres värld och identifierar på sitt sätt den andres 

sammanhang, möjligen i enlighet med den andres villkor. Hos Schön (1987) kan psykoana-

lysens praktik ses dels i släktskap med medicin, humanpsykologi, psykopatologi och utveck-

ling. Men han ser den också i en ganska allmänt samstämmig syn, dvs. att användningen av 

psykoanalysen innehåller en kärna av artisteri. Han syftar på Eriksons klassiska analys vilket 

t.ex. innebär att varje klient måste ses i sitt egna universum. I lärandet till psykoanalytiker 

eller analytisk terapeut betonas t.ex. vikten av att förstå klientens unika erfarenheter genom att 

lära sig lyssna med en speciellt jämnt svävande uppmärksamhet. Allmänt sett är avsikten 

därmed att klienten fritt kan verbalisera tankar och känslor, vilket än mer utvecklats av Bion 

(2002).  

 

Schön (1987) visar också med hänvisning till Wittgenstein (1992) på hur nya reflektioner och 

aspekter kan medvetandegöras, t.ex. att en operationell handledning implicit och genom fri 

association kan ge mening åt underförstådda djupare innebörder. Även handledning i ett 

psykoanalytiskt sammanhang kan visa på olika slag av ömsesidigt formade eftertankar kring 

en komplex process av en klients, terapeuts och handledares livsvärldar. Detta kan bli 

förvirrande, men också ge speciella möjligheter för konstruerade reflektioner.  
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Även i en sådan process kan ett lärande ske i behandlingen av framväxande relationer. 

Uppgiften innebär att söka den underliggande dynamiken i en klients viktigaste relationer till 

andra och i varandet i världen, så att klienten i terapins form kan komma till insikt om och 

kanske rekonstruera dem. 

 
Livsvärlden – existentiella dimensioner 

Ett annat perspektiv på livsvärlden beskrivs i det följande, vilket möjligen kan betraktas som 

ett ganska fritt förhållningssätt till förståelsen av de två fallen i studien. Men de olika 

dimensioner som i min förståelse formas nedan, kan också ses som livsvärldsforskning. Den 

kritiska och fördjupade analysen av existentiella dimensioner utgår främst från van Deurzen 

(2003, 1998) och den följande genomgången bygger i stort sett på van Deurzen et al. (2005). 

 

Mänskliga upplevelser och erfarenheter är outtömliga och i stor utsträckning unika. Det finns 

ingen möjlighet att fånga in mer än en bråkdel av dessa. En möjlighet är därför att söka ta upp 

sådant som kan vara giltigt för det vardagliga livet. Men för vissa kan det som tas upp vara 

mer giltigt medan det för andra blir främmande eller inte aktuellt. Det följande kan dock ses 

som en översikt av mänskliga erfarenheter av livet utifrån ett existentiellt och terapeutiskt 

perspektiv. Det finns ju många sätt att söka förstå, nå levnadsvisdom och ett mänskligt gott 

liv. Detta har t.ex. många filosofer och vägledare tiderna igenom sökt uttrycka. De kan 

exemplifieras genom Herakleitos, Aristoteles, Marcus Aurelius, Augustinus, Spinoza, Kant, 

Hegel, Rousseau, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Wittgenstein och Sartre. I vår kultur 

finns som en grund också inspirerande religiösa skrifter, inte minst Bibeln. Jag upplever också 

att det för psykoterapeuter kan finnas behov av vidgade perspektiv, t.ex. gestaltade genom 

reflektioner kring existentiella dimensioner.  

 

van Deurzen et al. (2005) beskriver olika existentiella begrepp och teman som kan ställas mot 

varandra för reflektion i terapi. De är t.ex.: död – intet, ångest – förtvivlan, absurditet – 

mening, främlingskap – frihet, autenticitet – inautenticitet, val – ansvar, stämning – känslor, 

sanning – självbedrägeri, gott – ont, hopp – hopplöshet, tid – gränssituationer. van Deurzen 

anser att Nussbaums (1994) beskrivning av Aristoteles reflektioner är speciellt lämpliga för 

terapeutisk praktik. Aristoteles syn var att lärarens, filosofens eller vägledarens uppgift med 

sin klient är att vara samarbetande och kritisk, ta vara på de fördelar som ordningen ger samt 

söka klientens intentionalitet för att nå ökad klarhet. Han betonade att olika känslostämningar 

bör bli förstärkta snarare är ignorerade eller enbart yttrade och sedan undertryckta. Känslors 

betydelse har också senare betonats av filosofer som Spinoza och Sartre.   

 

van Deurzen (ibid.) tar även upp andra filosofiska inriktningar, t.ex. epikuréns fokusering på 

välbehag, vilket hon liknar vid nutidens kognitiva beteendeterapi och rationellt känslomässiga 

beteendeterapi. Terapi från epikuréns perspektiv handlar om att minska anspråken på livet så 

att njutningen kan bli realistisk. Skeptikerns vägledning innebär att det enda sättet att få slut 

på ångest, smärta och lidande är att inte önska eller tro på någonting. Grunderna för att ge svar 

som visar en väg från svårigheter är alltså olika: Platon har en värdebaserad väg, Aristoteles 

väg är pragmatisk, medan epikuréns och skeptikerns väg avfärdar grunderna genom att 

kontrollera förhoppningarna, respektive att utrota dem. Stoikerna går vidare än så och söker 

befalla över självet och själen. Ett speciellt inslag hos stoikerna är att ett litet bidrag i en 

intervention anses ge stor förändring om den sker i det kritiska momentet. Den moderna 

existentiella terapin vill, enligt van Deurzens synsätt, möjliggöra för den enskilde att öka sin 

kapacitet för passion likaväl som att öka den enskildes möjligheter att hantera denna. Det 

omfattar att inte göra sig av med passionen som skeptikern, minimera den som epikurén eller 

ta kontroll över den som stoikern.  
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Det är främst Kierkegaard under 1800-talet och senare Sartre som har betonat mänsklig frihet 

och individualitet. Kierkegaard menade att alla mänskliga erfarenheter byggdes kring para-

doxer, där spänningen mellan olika ytterligheter är nödvändig och individuellt inriktad.                

I hans efterföljd har ett passionerat engagemang kring livet haft ett starkt inflytande på det 

existentiella synsättet och på existentiell terapi. Sartres syn på människans flexibilitet och med 

en livsväg baserad på viljan till makt, ger en motpol till Kierkegaards syn på människans 

kamp med ångest och förtvivlan. Men det finns också många andra filosofer som har 

formulerat existentiella perspektiv och reflektioner kring mänskliga villkor. Det gäller t.ex. 

Jaspers, Tillich, Merleau-Ponty och Camus. 

 

Husserl gav nya möjligheter att se på Descartes filosofi om cartesiansk dualism och 

fullständig uppdelning mellan kropp och själ. Husserls (1992/1977) fenomenologi baserades 

och utvecklades på Brentanos tes att all mänsklig erfarenhet är baserad på intentionalitet, dvs. 

att mänskliga handlingar, intentioner, tankar och känslor har ett objekt. Enligt Husserl är 

erfarenheten inte isolerad utan allt är situationellt, kontextuellt och subjektivt bestämt. 

Lärdom om vår subjektiva världsuppfattning påverkar hur vi ser på olika saker mer än utifrån 

en abstrakt objektivitet, vilken kan undersökas, accepteras, ifrågasättas, eller visar sig vara 

misslyckad. Husserls elev Heidegger fortsatte använda dessa tankegångar, bl.a. kring en själv-

hämmande eller undandragande hållning till livet, vilket ju är en viktig aspekt i en under-

sökande psykoterapi eller vägledning. Den undandragande hållningen till livet är en hållning 

av inautenticitet eller självhämmande som bör riktas mot autenticitet, livsförvaltning och 

intentionalitet. Heidegger hävdar att vi normalt lever i främlingskap till oss själva eftersom vi 

väsentligen är förbundna med världen i form av föremål och andra människor. Enligt 

Heidegger är den spontana uppenbarelsen, dvs. insikten om den helhet vi är med både styrka 

och svaghet, bakgrund och framtid, möjligheter och begränsningar det bästa mål vi kan ha. 

van Deurzen et al. (2005) förfäktar att Heideggers synsätt är en ganska pragmatisk översikt 

och en god grund för existentiell terapi.   

 

Men Heideggers (1992/1927) synsätt är ett drastiskt alternativ, eftersom det inte genomförs en 

undersökning och analys av individens själv eller psyke, utan en analys av den egna exist-

ensen. En sådan Daseinanalys utformades av psykoanalytikern, tillika Jungianske analytikern 

Boss. Boss som var läkare och hade analyserats av Freud, träffade senare Heidegger och de 

två utvecklade Daseinanalysen. Genom Boss utvecklades sedan Daseinanalysen från feno-

menologisk antropologi till systematisk terapeutisk användning i syfte att hjälpa klienter att 

öppna sig för världen. Boss hävdar att Daseinanalysen är ett sätt att öppna sinnet eller 

symboliskt att föra in ljuset till en situation, stämningens stora betydelse och hur olika 

personer reagerar på en viss miljö. Boss (Cooper, 2005) kritiserade bl.a. Freuds metateori 

kring psyket och hypotesen om dess olika delar och interaktioner. Boss följde Heideggers tes 

om att vara-i-världen, dvs. att existensen uttrycktes mellan människan och världen.   

 

Logoterapin (Cooper, 2005) är också en form av existentiell analys och om vilken Frankl 

(1990, 1973) skrev: ”inte kan ersätta, utan bara komplettera psykoterapin (och då endast i 

vissa fall)” (Frankl 1990, s 48). Frankl ser i min förståelse att Freud i sin psykoanalys väsent-

ligen pekade på mekanismer som bortträngning och projektion. Freud öppnade därmed upp 

för nya dimensioner av det psykiska varat, vilket var bra men otillräckligt. I verkligheten 

skulle han ha kunnat finna vägen till än djupare insikter genom öppenhet för existentiella 

möten och influenser. Frankl skriver att Freuds ”projektion” är ett medel för att kunna nå fram 

till ett existentiellt möte.”´Där Detet är skall Jaget varda` - men Jaget blir ett Jag först genom 

ett Du” (s 36). Frankl hävdar att det mänskliga varandets mest fundamentala behov är att som 

enskild finna en mening i sitt liv.  
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Målet för logoterapin är att hjälpa klienten att söka denna mening. Det sker bl.a. genom att 

fokusera på frågor som gör klienten medveten om sina omedvetna beslut, undertryckta hopp 

eller inte införlivade självkänsla. Den existentiellt – humanistiska inriktningen av existentiell 

terapi har utvecklats speciellt av Rollo May (1986). Väsentligen finns det i denna inriktning 

en psykodynamisk läsning av teman t.ex. hos Kierkegaard och Nietzsche. Den psykoana-

lytiska formeln drift – ångest – försvarsmekanism har i stället omformulerats till existensens 

realitet – existentiell ångest – försvarsmekanism (Yalom, 1980). Det innebär ett antagande av 

att klienten motstår en medvetenhet om sina sanna existentiella villkor och undertrycker 

denna kunskap till djupet av sitt omedvetna. Målet för en terapi i denna ansats är att hjälpa 

klienten att identifiera och överbrygga detta motstånd och att möta existensångesten med en 

attityd av beslutsam förändring (Cooper, 2005).  

 

I den Brittiska skolan av existentiell analys (Cooper, 2005) är Laing en föregångare för en 

fenomenologisk ansats i kontrast till en psykiatrisk. Han menar att psykiatrin behöver möta 

den fenomenologiska livsvärlden hos sina klienter för att förstå dessa mer. Olika psykiska 

tillstånd som kan tyckas obegripliga kan då bli mer begripliga utifrån klienternas ståndpunkt. 

Tillstånd som schizofreni kan enligt Laing inte enbart bli förstådda som individuella, intra-

psykiska tillstånd utan har utvecklats under vissa sociala situationer. Laings terapier innebar 

en villighet att möta klienterna på ett spontant och oöverlagt sätt. Han menade att de av-

görande situationerna i terapierna oftast var oförutsägbara, unika, oförglömliga, inte möjliga 

att upprepa och ofta obeskrivliga. En fortsättning kring Laings psykoanalytiska tankar, finns 

bl.a. genom Thompson (1994).  

 

Den Brittiska skolan har i synnerhet två andra något disparata perspektiv. Spinelli (2007) är 

särskilt influerad av fenomenologi och inter-subjektivitet. Han framhåller att en terapeut bör 

ha en ovetande hållning, hålla undan sin bestämda tro, värden och antaganden om världen så 

att terapeuten kan ta del av klientens livsvärld och tolkningar. Han betonar också att 

relationen mellan terapeuten och klienten bör vara genuin och varm, vilket influerar på 

klientens relationella värld. Ett annat existentiellt perspektiv framförs av Cohn (2007) vilken 

har utvecklat en ansats till terapi utifrån Heidegger (Cooper, 2005).  

 

En annan riktning för existentiell analys utifrån Laing kommer från van Deurzens forskning 

och utveckling (2005, 2003, 1998). van Deurzen startade med utbildning i existentiell terapi 

1982 i England och av tidigare behandlade riktningar inom existentiell terapi är denna rikt-

ning den mest filosofiska. Den existentiella terapin i denna riktning avser att vara en hjälp för 

klienten att vakna upp ur sitt självbedrägeri, ta emot möjligheten att leva krismedveten, att 

uppväcka sin intentionalitet samt sina gåvor och möjligheter. I van Deurzens perspektiv liknas 

en existentiell terapeut vid en konsthandledare som hjälper klienten att skapa olika perspektiv 

och bygga upp en allt mer detaljerad världsbild. Ingen speciell metod används för denna 

process, men terapeuten söker skapa mod hos klienten och använder sig av viss struktur i de 

fyra existentiella dimensionerna (Cooper, 2005).  

 

Denna korta teoretiska orientering visar att den filosofiska bakgrunden till existentiell terapi 

är varierande och komplex. De forskare och personer som arbetar med existentiella perspektiv 

formar sitt arbete utifrån sin unikt formade filosofiska reflektion om världen. De inteventioner 

som kan användas i existentiell terapi och vägledning bygger på olika ståndpunkter, dis-

kussioner om mänskligt liv och djupa individuella reflektioner och erfarenheter om vad det 

innebär att vara människa. Något fullständigt svar kring vad det innebär att vara människa 

finns tror jag inte finns, i stället är vi själva ansvariga för egen öppen hållning och en egen 

fortsatt process. 
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SYFTE 

 

I denna studie söker jag främst att bredda och fördjupa förståelsen av klienters berättelser 

utifrån dynamisk psykoterapi och existentiell vägledning/terapi. I första hand betonas terapi-

utfallets beroende av s.k. ospecifika faktorer, vilka t.ex. innefattar relationen psykoterapeut – 

klient. I dessa framhålls främst terapeutens sökande efter kunskap, förmåga och öppenhet till 

en reflekterande, (själv)kritisk hållning, praktiskt lyssna in klienten samt att skapa tillit med 

förhoppningar om förändring och gott resultat. Således är inte avsikten att söka någon helt 

anpassad metod för någon viss klient. Däremot kan klientens personlighet, berättelse, livsför-

hållanden och omgivning synas viktiga (Hubble, Duncan & Miller, 1999).   

 

Inledningsvis orienteras om den mest allmänt använda psykoterapeutiska metoden, vilken 

utvecklades som psykoanalys av Freud. Hans och hans tids behov var vetenskaplighet vilket 

gjorde att han delvis avgränsade sig gentemot bl.a. livsfilosofi. Men det har under framväxten 

och under utvecklingen av psykoanalys funnits och finns avvikande och kritiska tankegångar 

kring klassisk psykoanalys, t.ex. utifrån dess reduktionistiska drag. Här kan t.ex. nämnas 

psykoanalytikerna Erich Fromm, Viktor Frankl, Carl Gustav Jung, Rollo May, Medard Boss, 

Melaine Klein, Erik Homburger Erikson och Donald W Winnicott som på olika sätt utvecklat 

psykoanalysen. Erikson och Winnicott har på olika sätt visat på psykoanalysens möjligheter 

att närma sig och brytas mot andra perspektiv som relations- samhälls- och existentiella 

frågor. May, Frankl och Boss har direkta samband till existentiella frågeställningar och terapi. 

 

Studien utgår från Husserls livsvärldsbegrepp om den naturliga erfarenheten, den naturliga 

inställningen till världen, vilken också kan övervinnas av en transcendental inställning. Den 

enbart naturliga inställningen till den värld vi får erfarenhet av och tar för given är ett naivt 

förhållningssätt enligt Husserl. Med naturlig inställning t.ex. i vardagen eller i en dylik 

vetenskap finns en okunnighet om de möjliga betingelserna i vår tillvaro. Livsvärlden kan 

enligt Husserl bygga ett samband mellan liv, vetenskap och filosofi kring en erfarenhet med 

rent medvetande och rena fenomen, vilka kan utforskas restlöst. Livsvärlden som grund och 

förhållningssätt kan ses som ett alternativ till objektivism och kanske även till subjektivism. 

Med livsvärlden som grundhållning betonas förnuft, men inte bara förnuft, den behöver inte 

fånga allt i ett system eller ett begränsat område (Bengtsson, 2001; Husserl, 1992/1977).  

 

Studiens syfte är att som psykoterapeut söka ökad förståelse om vad två unga vuxnas 

livsvärldar, i fördjupad reanalys av berättelsers strukturer och existentiella dimensi-

oner, kan betyda i psykoterapi. 

 

 

METOD 
Utformningen av undersökningen har genomförts mot bakgrund av min erfarenhet och från 

min förförståelse. Använda förfaringssätt och associationer till litteraturen har också direkt 

anknytning till min erfarenhet och den teoretiska och praktiska skolning jag har.  

 

UNDERSÖKNINGENS UTFORMNING 
Två fallstudier av unga vuxna ligger till grund för reflektioner över hur fördjupad reanalys 

och ökad förståelse av olika strukturer hos en berättelse, kan ge ytterligare meningsbärande 

betydelser till berättelsen och den terapeutiska relationen. Som grundläggande för en för-

djupad förståelse finns min bakgrund som psykodynamiskt skolad och legitimerad psyko-

terapeut.  
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Mitt andra fördjupande perspektiv har jag efterhand förvärvat i terapeutisk erfarenhet och 

kunskap kring existensfilosofi, existentiell psykologi samt existentiell vägledning och terapi. 

Som huvudsaklig terapeutiska uppgiften ser jag ofta att söka förstå innebörden av klienternas 

berättelser. I denna studie innebär det att på två olika förhållningssätt och perspektiv arbeta 

med berättelserna både mer direkt och kring de implicita budskap som kan tänkas. De olika 

perspektiven innebär att söka vidgade möjligheter för reflektioner kring berättelsen och 

texten, samt få ökad förståelse av centrala teman i klienternas livsvärld och upplevelser. 

Studien innebär att jag som psykoterapeut/forskare har nära möten med klienten i en process 

av känslomässigt slag. Terapisessionerna sker veckovis och omfattar 45 minuter. Studien 

visar avsnitt av denna process, vilket gör att studien inte är ometodisk (Karybdis) och inte 

genommetodisk (Skylla) utan något däremellan (Kvale, 1997). I detta fält mellan ”förklaring” 

och ”förståelse”, är det inte utan svårighet som en terapeut har att söka orientera sig. Att helt 

förklara det mänskliga psyket är inte möjligt, liksom det inte heller går att förklara de mänsk-

iga villkoren, men det är möjligt att öka förståelsen. Denna studies syfte är att utifrån några 

terapisessioner peka på en rörelse, från min förståelse utifrån unga vuxnas psykiska situation 

och till en ökad förståelse av klienternas livsvärldar. Terapisessionerna kan i en postmodern 

version ses som en viss empirisk metod (metodologi), ett sätt att öka en grundläggande kun-

skap (epistemologi) och en form för mänsklig interaktion i världen (ontologi).  

 

Fenomenologiska och hermeneutiska studier avser att spegla och söka förstå de levda 

erfarenheterna och därför är det lämpligt att resultaten redovisas i vardagligt språkbruk, 

snarare än i ett vetenskapligt. Det innebär att förståelsen och redovisningen av fenomeno-

logiska och hermeneutiska forskningar ses som kontextuella (Dahlberg et al., 2008). Trots det 

kan aspekter av begreppen generaliserbarhet, reliabilitet samt objektivitet och validitet prövas 

och ”återbrukas” i livsvärldssammanhang och i kvalitativ forskning (Kvale, 1997). En ana-

lytisk generalisering innebär en väl övervägd bedömning av om ett undersökningsresultat kan 

ge vägledning om vad som kan ske i en annan situation eller inte. I detta fall analyseras 

således likheter och skillnader mellan de båda situationerna. Studiens reliabilitet är också 

beroende av hur forskarens förförståelse medvetandegörs, granskas och redovisas. Forskarens 

explicita visning av sin förförståelse i redovisningen är en avgörande grund för att läsaren 

skall kunna inta ett liknande synsätt och kunna se vad forskaren sett.  

 

Forskarens parentessättning innebär att göra en bestämning av det faktiska i det aktuella fallet, 

med syftet att bli öppen inför egen erfarenhet och att inse den underförstådda innebörden i 

denna erfarenhet (Lindseth & Norberg, 2004). Dahlberg et al., (2008) har valt att samman-

koppla objektivitet och validitet vid livsvärldsforskning. Dahlberg visar på Giorgi som hävdar 

att objektivitet och validitet måste omprövas från fenomenologiskt perspektiv, eftersom dess 

antaganden är annorlunda än dem i logisk empirism. En grundsats inom livsvärldsforskning 

utifrån fenomenologi och hermeneutik är att gå till sakerna själva (Heidegger, 1992/1927). 

Objektivitet och validitet innebär i denna kontext att vara öppen, mottaglig och känslig till 

sakerna, t.ex. de fenomen som är i fokus. Forskarens intentionalitet är inbyggd i bedömningen 

av varje fenomen, vilket innebär att varje forskare arbetar inom och från en egen aktiv och 

närvarande livsvärld under forskningsprocessen. Således är en kvalitativ fallstudies använda 

data annorlunda än om syftet med en studie är att pröva hypoteser och se lagbundenheter. 

Ricoeur (1976) betonar att det alltid finns fler än ett sätt att tolka en text. I fallstudier av texter 

som i denna studie sker främst ett sökande efter tillförlitlighet (reliabilitet) och relevans 

(validitet) genom att söka beskriva världen så som människor uppfattar den (Merriam, 1994). 

Det görs främst genom att använda olika kunskapskällor och förfaringssätt som kan ge olika 

perspektiv.    
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Förförståelse 

I linje med aktionsforskning (Reason & Bradbury, 2008) är det viktigt och avgörande för 

trovärdigheten att belysa min bakgrund och förförståelse av unga vuxna och psykoterapi med 

unga vuxna. Mitt intresse för barns, ungdomars och allmänt människans utveckling grundar 

sig på ett intresse för livet, inklusive dess olika kriser, förhoppningar, sökande, tillit och 

tvivel. Jag är intresserad av naturen men också av litteratur, poesi och inte minst av relationer 

och av att möta människor. Tidigt i mitt liv fungerade jag under många år som ungdomsledare 

och hade senare olika arbeten, bl.a. som lärare i psykologi och religionskunskap vid en 

folkhögskola. Som psykoterapeut utvecklade jag också efterhand ett särskilt intresse för unga 

vuxnas situation. Jag arbetade under femton år specifikt med psykoterapier och stödsamtal 

med unga vuxna vid en folkhögskola. Det visade sig att ett allt större antal elever sökte samtal 

med mig som psykoterapeut. Många samtal berörde de unga vuxnas reflektioner om sig 

själva, sina relationer och ofta om livets existentiella gränssituationer, meningen med sitt liv 

och om att bli och vara vuxen.   

 

Min förförståelse av unga vuxnas situation i världen har utvecklats genom åren. Tidigt fanns 

den allmänna riktningen där aktivitet stod i centrum för att söka motivation för en idé eller 

inriktning. Med livets gång och dess kriser har jag fått erfarenhet av att det verkligen är viktigt 

att vara aktiv, ta ställning och att handla i konsekvens därmed. Men det finns något mer än att 

söka vara kognitivt klok, ha välgrundade argument och söka göra det goda. Det finns något i 

livet som inte går att direkt ta på eller förklara på det enkla eller rationella sättet. Jag söker 

således finna något mer utöver vad jag nu förstår. Det är i detta sökande som jag har fått 

förtroendet att lyssna till många unga vuxnas reflektioner om sig själva och sitt liv. Jag vill 

inte påverka deras frihet, deras val eller inriktning, men vill på ett inkännande, eftertänksamt 

och terapeutiskt sätt vara med i deras frågor i deras liv. Två delvis olika perspektiv på 

livsvärlden används i studien som förfaringssätt för reanalys, reflektion och diskussion:  

 

Förfaringssätt  

 Fenomenologiskt hermeneutiskt förfaringssätt (Lindseth & Norberg, 2004; 

Ricoeur, 1976). 

 Analys utifrån existentiella dimensioner (van Deurzen, 2003, 1998).  

 

I det följande görs en genomgång av bakgrunden till valet av dessa perspektiv och hur 

förfaringssätten utformas i studien. 

 

Fenomenologi – hermeneutik 

Ett fenomenologiskt hermeneutiskt förfarande innebär att en text tolkas, samt bortom orden 

söker efter vad de ger för mening till vad orden talar om, eller essensen av själva meningen.    

I detta sammanhang innebär det att förstå en text från ett samtal i en viss diskurs, vilket enligt 

ovanstående bakgrund delvis kan ses i en psykoanalytiskt orienterad terapi. Ricoeur (1976) 

framställer fenomenologin som att den ger en viss förståelse för psykoanalys, dock bara som 

ett närmande genom att minska skillnaderna mellan psykoanalys och fenomenologi. Ricoeur 

(1993, 1976) visar i en didaktisk framställning på dialektiken mellan förklaring och förståelse 

som en unik process. Den innebär först en rörelse från förståelse till förklaring och därefter en 

rörelse från förklaring till en kritisk, djupgående tolkning inom samma hermeneutiska båge. 

Den första rörelsen innebär att i en naiv läsning komma underfund med meningen av texten 

som helhet. Den andra rörelsen innebär en fördjupad förståelse med hjälp av förklarande för-

faranden. Det kan därmed bli möjligt att integrera de båda motsatta attityderna förklaring och 

förståelse. Ricoeur har aktualiserats bl.a. av Dahlberg et al., (2008) vilka visar hur en livs-

världsforskning kan gestaltas mer konkret.  
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Nedan visas utformningen av det fenomenologiskt, hermeneutiska förfaringssättet med naiv 

läsning, strukturell analys och helhetsbedömning vilket användes för studiens två fall. 

 

Naiv läsning 

Dahlberg et al., (2008) pekar på att den aktuella texten förutsätts läsas ett antal gånger för att 

söka komma underfund med helheten i texten. Naiv tolkning innebär att förflytta sig från en 

naturlig attityd till texten och mot en fenomenologisk tolkning. Vår naturliga attityd är den 

attityd som vi inte är kritiska kring bland olika upplevelser och handlingar i vår existens, utan 

gör att vi blir uppslukade av det dagliga livet, våra upplevelser och ”bara är”. Den naturliga 

attityden innebär alltså en attityd som vi tar för given, att så är världen uppfattad av oss, likväl 

som av andra. Den fenomenologiska tolkningen innebär att inte fälla omdömen om något 

fenomen genom den egna förförståelsen, dvs. att sätta den naturliga attityden åt sidan och 

därmed sträva efter en fenomenologisk attityd så att fenomenet i fråga kan framträda. Den 

subjektiva och implicita mening som livsvärlden rymmer, förutsätter att den naturliga 

attitydens förförståelse, fördomar, idéer, tros- livs- vetenskapliga föreställningar om världen 

sätts inom parentes. Lindseth & Norberg (2004) pekar på att denna första fas i textförståelse 

är en slags hypotes vars validitet senare bör prövas. Den naiva tolkningen bör skrivas i 

fenomenologiskt språk för att senare kunna prövas i den strukturella analysen.  

 

Strukturell analys 

I denna andra fas indelas texten i meningsbärande enheter, dvs. fenomenologiska delar med 

olika innebörder. Dessa enheter skall formuleras så precisa som möjligt på ett vardagligt språk 

och sedan jämförs de med den förståelse som gavs i den naiva tolkningen. Sedan enheterna 

identifierats, kondenserats och abstraherats skall de organiseras i mönster med underteman 

och teman. Olika teman blir således en del av erfarenheten med en väsentlig innebörd. 

Resultatet av den strukturella analysen jämförs med den naiva tolkningen av texten. Om 

resultatet inte kan validera den naiva tolkningen skall texten läsas igen, en annan naiv 

tolkning formuleras och en ny strukturell analys göras. Olika tolkningar med annan förståelse 

kan behöva göras för att uppfatta den mångfald innebörder som finns bortom meningen med 

orden (Lindseth & Norberg, 2004). 

 

Helhetsbedömning 

Målet för den tredje fasen innebär att kritiskt och fördjupat tolka den nu avkontextualiserade 

texten. Tolkningen sker utifrån forskarens förförståelse, den naiva tolkningen, den strukturella 

analysen samt forskarens teoretiska referensram. Lindseth & Norberg (2004) hävdar att 

forskarens uppgift dels är att förstå texten enligt den valda teorin (litteraturen), men också 

vice versa. Bedömningen bör fokusera på framtiden och de möjligheter som texten visar mot.  

  

Existentiella dimensioner 
Ett annat sätt att söka en överblick av mänskliga erfarenheter är att använda en uppdelning av 

erfarenheter i livet i naturliga, sociala, personliga och andliga (van Deurzen et al., 2005; van 

Deurzen 1998). Uppdelningen är en utveckling bl.a. från Binswanger (1946), vilken kanske 

var den förste psykiater som sökte kombinera områdena existentialism med psykoanalys, utan 

att direkt särskilja dessa. Han studerade och arbetade under Freud, Jung och Bleuler och 

fortsatte att vara vän med Freud, även fast han senare arbetade på annat sätt än Freud. Husserl, 

Heidegger och Buber blev de filosofer som Binswanger tog mest intryck av när han 

utvecklade en fenomenologisk antropologi. Det mänskliga varandet blev där förstått som rela-

tioner till världen och till andra människor. Psykologiska svårigheter blev begreppsmässigt 

ordnade som störningar, avbrott eller begränsningar av sådana relationella hållningar. 
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May (1986) tydliggjorde senare Binswangers olika existentiella dimensioner, dvs. natur-

världen (Umwelt, om-världen) kring fysiken, biologin och miljön i världen. Den sociala 

världen (Mitwelt, med-världen) behandlar den värld vi möter i andra och finns med i världen, 

medan den personliga dimensionen (Eigenwelt, egen-världen) representerar vårt själv och den 

egna världen. Den fjärde, ideologiska dimensionen har mer explicit utvecklats av van Deurzen 

(1998), vilken representerar värden, värderingar och tro i en meta-värld där livsmening och 

olika andra erfarenheter får plats. Implicit finns den idealistiska (Überwelt, över-världen) 

dimensionen tidigare behandlad hos bl.a. Kierkegaard, Buber, Jaspers, Tillich och Heidegger. 

Existentiella dimensioner visar mot att vi alltid befinner oss i ett kraftfält med olika paradoxer 

och motsägelser, vilka ofta inte tas fram och bearbetas. I stället blir det någon viss dimension 

som ställs i centrum och kanske finns också olika blockeringar. Komplexiteten kring frågorna 

är dock stor och det kan vara viktigt att göra en undersökning kring varje dimension för att 

öka insikten om en viss dimension och att söka se möjligheter inom andra dimensioner.  

 

Ett klargörande för den enskilde och en större egen medvetenhet kring dessa frågor kan ge en 

ny förståelse (van Deurzen, et al., 2005; van Deurzen-Smith, 2003). Hon framhåller att dessa 

dimensioner och olika funktionsnivåer alla är lika viktiga, likaså de överbryggningar och 

samband som finns mellan dem. Den möjlighet som erbjuds är att söka urskilja och förtydliga 

deras olika relationer till världen. Paradoxer och spänningar finns inom dimensionerna liksom 

mellan dessa. Varje individ har också sin egen intentionalitet, sin längtan eller strävan och sitt 

prefererade fungerande, sina ideal, sin tro men också sina destruktiva delar.  

 

Fysisk dimension.  Naturvärlden – att vara med naturen, kroppen  

van Deurzen et al. (2005) visar på olika betydelser av naturvärlden eller världen omkring oss. 

En del av mänskligt varande är att vara medveten om vår kropp i en värld fylld av olika 

materia. Utan vår egen önskan kom vi in i denna värld, in i en miljö som fanns till långt före 

vårt inträde och som sannolikt kommer att finnas kvar långt efter att vi har dött. Vi finns 

också i en praktiskt taget daglig kamp och där liv och död alltid finns i förgrunden eller 

bakgrunden. Som en följd av denna kamp finns det en ständig spänning mer eller mindre 

fysiskt kännbar som kroppslig styrka eller svaghet eller andra förhållanden kring vårt kropps-

liga tillstånd.  

 

En spänning finns också avseende en rimlig önskan om säkerhet, trygghet och förhoppningar 

alternativt osäkerhet, otrygghet och farhågor om vår kropp och fysiska hälsa. På olika sätt kan 

också vårt vara-i-världen hindra vår önskade relation till vår miljö och till vår kropp. Vårt 

fysiska varande innebär inte minst ett aktiv situation, med kontakter till konkreta objekt och 

relationer till dessa. Ett antal perspektiv kan ses utifrån olika klienters erfarenhet och tillämp-

lighet. van Deurzen-Smith (2003) pekar även på att beroende på vem vi är så uppfattar vi t.ex. 

ett rum på olika sätt. Vi kan minnas rum, hus eller en sten från barndomen som stor, men då 

vi senare får se objekten på nytt visar de sig vara ganska små. Det innebär att våra upplevelser 

också är ganska relativa och situationella.  

 

Då ett barn föds kan vi tycka att den kroppsliga, fysiska existensen är mest framträdande, t.ex. 

att barnets relation med mamman handlar mycket om att överleva genom att uppfylla 

kroppsliga behov. Hos barnet finns relationella behov samt behov av trygghet och närhet 

vilket de närmaste kan uppmärksamma (Bowlby, 1994; Broberg et al., 2008; Klein, 1988; 

Winnicott, 1993). Vad gäller den fysiska världens omvårdnad är den uttryckt som kärlek 

mellan barnet och föräldrarna. Det kan handla om att bli hållen med omsorg, kramad och 

smekt, att få mat vid behov, adekvat svalka eller värme, liksom att få känna sig ren. Men jag 

tror nog att det fysiska omhändertagandet oftast är i fokus under inledningen av ett barns liv.  
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Inte sällan får också de äldre barnen uppleva att de blir beroende av grundläggande överlev-

nadsbehov, men får troligen för lite eller för otydligt del av andra existentiella dimensioner.  

 

Födelse och död är de hållpunkter som ger våra fysiska livshorisonter, med den primära 

uppgiften att överleva fysiskt. Det spänningsfält som finns mellan födelse och död finns hela 

tiden med krav och med olika konfrontationer. Både födelsen och döden gör oss påminda om 

vår bräckliga natur, med påminnelser om att ta vara på den tidrymd som ett liv innehåller av 

hållpunkter i våra liv, alla på vårt individuella sätt. Det finns mysterium både kring att just vi 

fick leva. Vi har olika möjligheter till välstånd, att bli ekonomiskt självförsörjande eller skapa 

en vana att prestera och vidga en materiell dominans. En väsentlig resurs är hälsan som också 

kan vara av olika betydelse för att leva det möjligt goda livet. Vår kropp har också stor 

betydelse för det liv vi förväntar oss, vårt utseende kan kanske förändras eller kanske vi måste 

försonas med vår realitet och begränsning (van Deurzen-Smith, 2003). 

 

Vår relation till den jord vi finns på är ytterst sett av allra största betydelse. Vi kan bortse från 

fysikens lagar men det får konsekvenser i störda balanser, ger stor oro för att tillvarons grund 

vacklar och hotar fortsatt överlevnad. En god harmoni med vår fysiska omgivning kan i stället 

ge en mer stabil grund för mänsklig existens. Våldet mot jorden kan också riktas mot vår 

kropp som om den vore något vi skall anpassa till egna eller yttre förväntningar. Vår kropp är 

vår kropp som ger oss olika möjligheter på olika nivåer men också olika begränsningar. Livet 

kan användas till att upptäcka mer av just det givet egna och undvika det som inte är det egna. 

Grunden för vårt fysiska oberoende finns enligt de flesta teorier inom oss själva vid vår 

födelse, eller som Winnicott (1998) rubricerar det: ”Barnet växer av sig självt” (s 29). Om vi 

fortsätter, eller får hjälp med att fortsätta att upptäcka vår egen värld, kan vi få fysiskt 

oberoende och se gränserna för den egna existensen.  

 

Men inte sällan kan vi som van Deurzen upptäcka att när vi lär känna oss själva är det lätt att 

bortse från de egna bristerna. Ibland kan hjälp behövas för att inse sitt kroppsliga vara i 

världen och att förlika sig med egna begränsningar, låsningar och begåvningar. Ibland 

förändras en persons upplevelser från att ha egna stora brister i egenskaper, men som ändå 

kan utvecklas väl och uppskattas. Våra fysiska grundläggande behov innebär att olika näring 

och energi behövs för att överleva, förtjäna vårt uppehälle och arbeta för vårt och andras 

överlevnad. På Freuds tid betonades än mer grundläggande mänskliga behov och han enga-

gerade sig för de grundläggande mänskliga behoven. Men han hävdade att kärlek och arbete 

är stöttepelarna för vår mänsklighet. På den tiden fanns det oftare en direkt förbindelse mellan 

att fysiskt skaffa mat och näring, vilket gjorde att njutningen kunde kopplas samman med 

detta. Smärtan var något som hörde ihop med hunger och tomhet.   

 

I vår tid är det inte så få som upplever det svårt att motivera sig för att stiga upp på morgonen, 

kanske inte minst för att arbetet ligger så långt bort från njutning och direkta belöningar. Fast 

egentligen kan vi se det som att varje arbetsminut är en symbol på en bit föda och skulle på 

det sättet kunna avnjutas. Njutningen behöver alltså naturligt förbindas med ansträngning, 

dvs. att ”jaga och samla” följs av vila och fridfullhet. I vår tid med abstrakta mål blir produk-

tiviteten inte tydlig, vilket kan uttryckas som ett förfrämligande från den fysiska världen. 

Teknologin är ju i många stycken en tjänare för ett gott liv, men den kan också innebära att 

döden och de existentiella frågorna förnekas. Därmed avhänder vi oss en ytterst viktig 

livsaspekt. Det finns en viktig utmaning kring den fysiska dimensionen som innebär att söka 

leva fullt ut och göra intensiva upplevelser under ett kort jordeliv.  
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En innebörd av detta är att acceptera och försonas med vår tilldelade fysiska existens, med 

dess begränsningar och att se döden som en del av livet. En tro på vår fysiska tillvaros mening 

i världen, kan ge en naturlig balans mellan smärta och glädje. En smärta kan ju trots allt 

vändas till glädje (njutning), även med en acceptans av att livet också leder mot döden. 

 

Social dimension. Den sociala världen – att vara tillsammans med andra  

Naturligtvis har vi som barn behov av att vuxna gör det bästa för oss och kan ge oss trygghet. 

Som barn upplever vi de vuxna som ”jättar” som kan vara vänliga men också illvilliga och att 

de flesta är något av mittemellan. Men de ögonblickliga bedömningarna som barn gör kan 

ofta indelas i ytterligheter av onda och goda. Naturligtvis finns det ett direkt men komplicerat 

samband mellan den form av relationer vi upplever som barn och de former som vi senare 

skapar som vuxna. Föräldrarna är de som vi närmast relaterar till och de har den största betyd-

elsen, men även andra omsorgstagare har stor betydelse för hur vi kan känna oss omhänder-

tagna och skyddade. Risken finns ändå att barn upplever sig förtryckta, försummade eller 

kanske illa behandlade. Människor är olika och de som vi möter kan hjälpa oss eller förvirra 

oss i processen att nå en egen förmåga att variera oss i olika sammanhang och inse att världen 

inte bara är ond och god. En pålitlig kontakt under det tidiga livet kan vara avgörande för att 

senare alltmer utveckla modet att utforska och tryggt möta andra (Bowlby, 1994; Klein, 

1988).  

 

I inledningen av vårt liv kanske vår strategi för att möta andra innebär att söka enkla sätt att 

tillfredsställa andra och att bli populär. Att efterhand bli mer flexibla i förhållandet till andra 

kan innehålla olika betydelser som t.ex. social förmåga, diplomati, takt eller kanske att 

anpassa sig till andra för att det upplevs bäst för en själv. Från att relatera till åldersskillnader 

kommer vi efterhand i situationer där jämlikhet, men också konkurrens finns till syskon eller 

andra barn. Ibland kan det ta många år att möta andra i helt olika åldrar eller kategorier, men 

efterhand ökar förmågan att skapa en större egen interaktion och erfarenhet av mänskliga 

relationer. Troligen ökas förmågan att relatera genom ökad öppenhet, t.ex. i form av kontakter 

med olika kön, kulturer, nationaliteter och grupper. Kontakterna med förfluten tid genom 

berättelser, upplevelser och erfarenheter om förfäder och släktarv förekommer till synes allt-

mer sällan i vår tid. Den känsla för tillhörighet som sådana kontakter innebär, kan vara en stor 

tillgång genom att ha personer i sin närhet att identifiera sig med eller särskilja sig från.   

 

Vår olikhet som människor med olika intentioner, förväntningar och mål, kan göra att det blir 

svårt att ha kontakt med vissa personer. Om vi menar att det bör finnas gemensamma mönster 

kan det också orsaka problem. Även gemenskap kan variera utifrån sammanhanget; att vara 

jämlikar, bli absorberad av andra, eller att absorbera andra. Ibland föredras ett undvikande av 

konfrontation med andra, vilket kan vara andelar av den komplexitet och motsägelsefullhet 

som relationer innebär. Kärlek kan också betyda olika för oss i olika situationer, i nära 

relationer eller i distans, vilket bl.a. Buber (1985) har utvecklat. Ibland utvecklas ett speciellt 

funktionssätt för att hantera sitt och andras sätt att vara-i-världen-med-andra. Utanför detta 

funktionerande kan det upptäckas helt andra sätt, hållningar eller ståndpunkter att förhålla sig 

i världen. En kontakt eller närhet med sådana funktionssätt att relatera i, eller till andra 

existentiella dimensioner, ger nya kanske riskfyllda perspektiv som ofta är grundade på en 

egen trygghet i en speciell dimension. Genom att relatera kommer vi in i en form av kamp om 

utrymmet för att få närhet. Detta kan beröra något som vi tidigare har vunnit eller förlorat, 

något som vi inte fått men önskat få äga, eller något som inte kunde delas med någon. Det kan 

också beröra vårt sätt att ta ansvar för den andre, eller formas av att det vi gör med våra 

relationer det gör vi också med oss själva.  
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Personlig dimension. Den privata världen – att vara med sig själv  

Efterhand upptäcker vi som barn att vi kan komma närmare oss själva, kroppsligt och i 

förhållande till den fysiska världen. Vi kan också i förhållande till den sociala världen göra 

våra gränser snävare runt oss själva. Vi blir mer oss själva, ser olika sidor av vår existens och 

ser oss som ett centrum för egna erfarenheter och vårt själv. Det dröjer inte heller så länge 

innan vi kan bilda begrepp och alltmer skapa ett personligt själv utifrån den kroppsliga och 

sociala känslan. Också självreflektion ökar ytterligare med ett eget och bestämt privat rum i 

vår inre värld. Om en fysisk och social dimension ger tillräcklig trygghet och är relativt 

homogen finns förutsättningar för att självet kan växa fram i trygghet. Ansatser till ett 

personligt själv kan finnas mycket tidigt i livet, inte minst om känslor och kroppsliga 

förnimmelser och relationerna till världen kan bli tillräckligt förstådda och omhändertagna 

(Bowlby, 1994; Broberg et al., 2008).  

 

Men det finns olika sammanhang som kan påverka till ett intimt, hemligt själv i stället för ett 

flexibelt, lyhört och öppet själv. Det intima självet kan också isoleras, bli tomt och osäkert, 

eftersom utbyte saknas med materiella och sociala dimensioner samt skapar skydd mot dessa. 

Olika obalanser i världen kan ge olika former av hållningar eller personligheter. Ett sätt att 

förhålla sig kan vara att man förhåller sig till andra som om de är hot eller hinder, i stället för 

att se andra i deras behov av närhet. En sådan hållning blir därför en begränsning till den 

fysiska dimensionen och kontakten med andra blir komplicerad, fast det även är en utveckling 

som kan förväntas. Det finns också människor som blir isolerade efter att ha satt snäva 

gränser kring sig själv och har skapat överdrivenhet kring sig själv. Isoleringen kan ha varit 

tidiga brister kring sin socialisering. Ideologi och mening kan bli enbart bräckliga och 

kontakten med den materiella och sociala världen tunnas ut. Men vid goda förväntningar på 

stabila och goda interaktioner kan impulser finnas till att lära sig övervinna sina kroppsliga 

och sociala brister. 

  

Livsberättelser kan inte minst vara mycket olika och utvecklas på olika sätt. Olika möjligheter 

och hot finns, vilka kan bli till gagn eller till hinder för den enskilde. Livsberättelsen kan bli 

otydlig eller efterhand förtydligad på olika sätt för olika personer, vilket kan ses som att 

människan är en berättelse (Crafoord, 1987). De representationer som sker, den upptäckarlust 

finns och det urval som var och en gör av upplevelser, minnen, förväntningar, förhoppningar 

och önskningar kan t.ex. ackumuleras, bearbetas eller förträngas. Det själv som skapas kan 

vara bräckligt men möjligt att reparera, även om det är svårt och förutsätter mod och tålamod. 

Olika omständigheter kan göra att motiv till förändringar trycker på, vilka också kan ge goda 

förutsättningar till tydligare framtida perspektiv. Den naturliga processen har normalt plats för 

återinrättande av självet till kroppslig trygghet, socialt relaterande och att återfinna de aktuella 

och framtida personliga möjligheterna. Men alla kommer att konfronteras med livets para-

doxer och ibland får vi möta livets mycket speciella villkor, självkänslan blir utsatt och 

utmanad i förhållande till den egna identiteten och till att vara-i-världen.   

 

Ideal, andlig dimension. Idealvärlden – att vara med mening  

I den andliga dimensionen i vår relationsvärld kan vi tala om världen där ovan eller meta-

världen, där alla våra erfarenheter sätts in i ett större sammanhang. De övergripande upp-

fattningarna om den fysiska, sociala och personliga världen underbygger en övergripande 

livsinställning som kan rymmas i idealvärlden. Liksom för naturvärlden refererar denna fjärde 

dimension till den enskilde personens förbindelse med tillvarons ogripbara och absoluta 

aspekt. För många omfattar det andliga livet en religiös livserfarenhet och livsuppfattning, 

vilken är helt annorlunda än en ideal dimension i filosofisk betydelse.  
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En del söker skapa mening genom att ta en dag i taget, vilket ju också är en ideologi. Men 

som en del i de mänskliga villkoren innebär vår existens ett ultimatum för alla som enskilda 

personer att ha någon inriktning, en slags tro på något betydelse-, menings-, värde-, eller 

värderingssystem.    

 

Utan ideologi är det inte möjligt att finnas i världen, även om många inte tänker på att alla 

människor har en intentionalitet i en viss situation. Existentiell terapi syftar till att belysa en 

klients kanske outtalade ideologiska livssyn så att dess betydelser blir tydligare för henne 

själv. Upptäckter av tidiga sammanhang kan ge betydelsefulla insikter om livssynens aktu-

alitet och relevans vid en närmare granskning. Om den egentligen varit en allmän anpassning 

kan möjligheten finnas till att ta ställning till en mer autentisk livssyn, vilket kan innebära en 

viktig upplevelse för framtiden. T.ex. kan en livskris innebära att tidigare livslösning börjar 

ifrågasättas och längtan finns efter att forma sitt liv efter egna ideal. I vår tid där vetenskap 

och materialism står högt i kurs kan det tyckas att de sociala relationerna accentueras, med 

naturvärlden på andra plats då så förväntas. Den privata världen upplevs inte sällan föråldrad 

och idealvärlden kanske betecknas som naiv. Existentiell terapi har en avsikt i att tydliggöra 

den syn som människor har (van Deurzen-Smith, 2003). Att förstå en persons idealvärld 

betyder att förstå hur personen skapar sin mening i tillvaron, i förlängningen vad hon lever för 

och vore villig att dö för. Det kan ofta betyda mycket att formulera egna värden efter de ideal 

man upptäcker och det kan vara en god ansats för att minska svårigheter eller skapa bryggor 

kring andra dimensioner.   

 

Den utmaning som det innebär att möta sina autentiska ideal kan skapa en ny mening med 

livet, ny vitalitet och livspassion (Frankl, 1990, 1973). Men att arbeta som psykoterapeut och 

existentiell terapeut med hänsyn till idealvärden innebär att ha en grannlaga uppgift. Terapeut-

ens livssyn, tro eller moraliska principer behöver inte vara de som klienten upptäcker och 

utvecklar. Den ideala dimensionen upptäcker vi genom vår själs förbindelse till den absoluta 

världen av sammanhang, vilka ses ha direkt betydelse för den konkreta vardagens mening och 

kanske livets mening. Det finns inga förklarande fakta som räcker till i denna dimension, i 

stället regleras denna nivå av tro och intuition, mer eller mindre förankrade. Här finns en 

känsla för att höra ihop med en större ordning och ett slags nätverk som är utanför all vetskap. 

Jag upplever ofta att detta i existensen sammanhållna refererar till kärlek och sanning. Vårt 

totala väsen finns i de olika dimensionerna men i denna dimension finns de samtliga i ett 

överbryggat sammanhang. Även upptäckten av ett övergripande syfte av betydelse för den 

enskilde och för att vara-med-världen kan sökas på denna nivå.    

 

Ontodynamik 

Det kan tyckas vara ett gemensamt drag för oss människor att vi hanterar en situation med 

hänsyn till ett syfte, går vår väg mot ett visst mål och tolkar vårt varande i världen på 

antagandet att det är överlägset och rätt. Men det är inte heller sällsynt att det vi antog vara 

positivt, senare visar sig inrymma också negativa drag, eller vice versa. Detta kan visa på att 

det finns en ontodynamik, dvs. att vi lever i en dynamik utifrån dimensioner av tid, existens 

och olika synsätt, i förhållande till varat, relationer, egenskaper och tankar i ett situerat 

växelspel och kraftfält. Vi känner nog igen att då vi lever helt upp för en viss värdering, ger vi 

inte sällan upp andra värderingar för den. Ty inte minst våra värderingar kan motivera och 

vägleda oss i våra attityder och handlingar och värderingarna avgör vår enskilda dynamik, 

mer eller mindre för hela vår tillvaro. I de här upptagna fyra dimensionerna finns enbart en del 

av det som kan vara av betydelse för den enskilde. Dimensionerna är formade som i en väv 

med utvecklingsmöjligheter åt alla håll. Större eller mindre delar samverkar också på olika 

sätt för olika människor.  
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Ett försök att visa livsvärldens och dimensionernas komplexitet med respekt för livets para-

doxer, enskildas olikheter och redovisade avgränsningar, görs i figur 1 enligt van Deurzens-

Smith (2003) schematiska uppställning.  

  

Figur  1.  Att upptäcka mening 
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Trovärdighet och etiska aspekter 

Som praktiserande psykoterapeut har jag i denna studie utgått från denna praktik och sökt 

fördjupa den genom olika perspektiv och teorier. Forskningens egen allmänna struktur kan 

sägas vara grundad på aktionsforskning och deltagande observation på det fält som den 

praktiserande forskaren verkar (Kvale, 1997). En psykoterapeut kan i det sammanhanget ses 

som en medaktör, vilken också arbetar med att klargöra sina förutfattade meningar när de 

visar sig från terapeutens livserfarenhet (Levenson, 1987). En terapiprocess i ett psykoana-

lytiskt - dynamiskt, men kanske än mer personligt avgörande i ett existentiellt terapeutiskt 

sammanhang, upptar inte sällan klientens men också terapeutens känslokonflikter och deras 

etablerade självbilder på ett nära och känslofyllt sätt. Som jag ser på filosofisk deltagar-

orienterad forskning, med olika perspektiv där den enskilde är en deltagare i sitt varande i 

världen, i mötet med sig själv och med den andre, upplever jag att deltagarperspektivet kan 

motiveras. Det är också viktigt att det starka engagemang som en terapiprocess förutsätter, har 

en etisk och respektfull förankring och görs utifrån ett personligt klientuppdrag, dvs. inte 

enbart från ett forskningsperspektiv. Av samma anledning är det avgörande att lyfta fram 

olika perspektiv, möjliga tolkningar av klienternas utsagor och självuppfattningar samt att 

söka klargöra berättelser kring deras liv och deras syn på sin livsvärld och mening i sina liv. 

Studiens trovärdighet ökas även genom den genomgång som görs dels av en psykoanalytiker, 

handledare/lärare i psykoanalys och dels av en universitetslärare/handledare i existentiell 

terapi tillika existentiell terapeut.  

 

I deltagarforskningens perspektiv tar Gayá Wicks et al. (2008) fram att de svarande i levnads-

undersökningar ofta tar fram att livet har en hemlig eller förlorad kunskap som sammanbinder 

materiella och andliga perspektiv i relationen till sig själv och i att vara med andra. Ett sådant 

perspektiv har en övertygelse om att livet inte är som en sportupplevelse, utan att livsdel-

tagandet är grundläggande för hur vårt varande i världen är, eller ses som allomfattande givet. 
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Med ett praktiserande vetande och i en utvidgad epistemologi, finns tanken att vetandet även 

omfattar ett experimentellt och praktiskt vetande. Gayá Wicks (ibid.) visar på att bl.a. Freud, 

Mead, Freire, Lewin, Ricoeur, Giddens, Schön, Klein, Dewey och Bion på olika sätt påverkat 

den idémässiga utvecklingen kring betydelsen av forskningspraktik och livserfarenhet. 

Erickson (1985) har också visat på aktionsforskningens utveckling av självmedvetande, 

reflexitivitet och om den enskilde som deltagare i världen.   

 

Strukturen i denna studie är ämnad att söka medvetandegöra, konfrontera och integrera olika 

teoretiska och praktiskt erfarna influenser och perspektiv, samt därmed söka förtydliga egen 

intentionalitet och öka förståelsen för andras. Mitt intryck är att forskning på egen praktik 

sedan länge befinner sig på en lång resa inom de olika paradigm som forskningen allmänt 

verkar i och påverkas av. Zeichner & Noffke (2001) visar t.ex. på att Dewey´s uttalande 

(1929) om lärares och akademikers bidrag till praktikforskning som en obearbetad guldgruva, 

visat sig riktigt även i nutid. En frågeställning inom praktikforskning handlar om trovärdig-

heten i praktikforskning. Dadds (1995) diskussion med värderingar kring trovärdigheten i 

praktikforskning bedömer jag som förhållandevis framträdande hos Zeichner & Noffke. 

Dadds argumenterar för att praktikforskning behöver bedömas i relation till:  

 

a) den förtrogenhet som är gestaltad genom forskningen  

b) kvaliteten på den text som är framställd för att representera forskningen, dvs. kunskapens 

originalitet i relation till studiens kontext, t.ex. graden av nya insikter som forskningen ger 

forskaren eller andra kring deras situation, omfattningen av bidrag till att konstruera 

forskningens innebörd och forskningens bidrag till andras tänkande utanför situationen  

c) inverkan av forskning på forskarens praktik eller situation eller båda  

d) inverkan av forskning på forskarens professionella lärande och tillväxt samt  

e) kvaliteten på genomförda konsultationer i forskningen. 

 

Praktikforskningen kan på ett kanske speciellt sätt utveckla både forskarens perspektiv och 

kanske indirekt eller direkt de klienter den berör. En sådan forskning kan också utveckla en 

slags gemensam kunskap om en social situation. När det gäller en dynamiskt psykoterapeutisk 

process, eller snarare som i denna studie ett litet bidrag ur en sådan process, blir en sådan 

kunskap inte direkt möjlig att validera. Kvale (1997) hänvisar till en form av pragmatisk 

validitet i form av indirekta förändringar (Freud, 2002), t.ex. att drömmars innehåll förändras 

eller minnesbilder av tidigare bortglömda minnen. En klients reaktion i en tidigare del av en 

process kan senare i processen visa sig på ett annat sätt, vilket kan tyda på betydelsen av en 

förändring och hur den kan uppträda. Inte minst i en kvalitativ process kan en indirekt eller 

mer uttalad förändring eller eftersträvat resultat bli föremål för bedömningar, värderingar och 

etiska överväganden. I ett humanistiskt och samhällsvetenskapligt forskningsfält som i denna 

studie, kan det vara särskilt svårt att ge bestämda synpunkter kring världen sådan den är.  

 

Kvale (1997) visar t.ex. på att värderingar i den sociala världen mer innebär en föreställning 

om vad den sociala världen kan vara. Vi kan och bör ändå fråga oss varför den kan vara så 

och vad vi och andra vill i vår värld. Det avgörande för trovärdigheten i en tolkning, värdering 

eller handling kan inte minst i en praktikforskning i stort vara beroende av vem som vidtar 

dessa moment. Den som t.ex. i en psykoterapeutisk process har att avgöra i någon riktning är 

ytterst sett klienten. Men mänskliga möten innebär att medvetet eller omedvetet ta ställning, 

t.ex. i etiska frågor och innebär därmed grannlaga värdering samt är troligen uttryck för frågor 

kring inriktning och auktoritet. 
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Forskning kan ske på olika sätt och inom många områden. Den kan allmänt sett beröra allt 

från den minsta beståndsdel vi nu uppfattar och till vår världs övergripande modeller och 

dimensioner. Forskningen är därmed viktig och har ett värde för det goda och för den nytta 

den kan ha för den enskilda människan och människan i samhället. Den kan dels vara ett 

medel för att uppnå något t.ex. fördjupad kunskap, men den har också ett eget grundvärde. 

Det kan visa sig genom insikter om något sammanhang och genom ökad förståelse, även om 

detta inte ger direkt användning eller tillämpning. Vidare finns det anledning att betona 

betydelsen av den process som sökandet efter nya insikter innebär för den enskilde, någon 

kultur, praxis eller för samhället i stort. Naturligtvis stället detta krav på att den som forskar 

uppfyller vissa kriterier. Inte minst som aktionsforskare och legitimerad psykoterapeut 

innebär det att klargöra den egna förförståelsen samt olika uppförandekrav i samhällets etiska 

normer och värderingar. Det gäller t.ex. krav på kvalitet i den aktuella uppgiften, forskarens 

integritet och ett reflekterande förhållningssätt (Gustafsson et al., 2005; Sverne et al., 2007).  

  

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets (HSFR) har sedan tidigare formulerat 

principer för forskning. Vetenskapsrådet har för att kunna bevilja forskningsanslag, bearbetat 

dessa i skriften Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002). Huvuddragen i dessa principer innebär ett forskningskrav, dvs. att 

utföra en viktig, kvalitativ forskning och samtidigt uppfylla individskyddskravet. Individ-

skyddskravet innebär krav på information, samtycke, konfidentialitet och hur forsknings-

material får nyttjas.  

 

I denna studie finns de berörda klienternas frivilliga samtycke till att delta i forskningen, 

vilket är en viktig förutsättning för studien. Enskild kommunikation och det material som 

studien omfattar, avidentifieras och förändras på olika sätt, så att berörda klienter i studien 

inte blir möjliga att spåra till någon enskild klient. Framtida rapporter avidentifieras så att den 

enskildes integritet inte äventyras.  

 

 

G ENOMFÖRANDE 

Urvalsunderlag 

I min tidigare studie (Sundberg, 2005) inkluderades sex unga vuxna i åldrarna 16-18 år. Olika 

andra behandlare inom BUP än studiens psykoterapeut/forskare gjorde urvalet vid ett eller 

flera tillfällen. Urval av deltagare, omfattning av studien bedömdes utifrån ändamålsenlighet, 

dvs. med ett önskemål från klienterna att upptäcka, förstå och få insikt (Olsson, 1997). I denna 

studie har en av en av deltagarna i min förra studie valts för att söka ytterligare fördjupad 

förståelse av en psykoterapeutisk process. Urvalet av deltagare föll sig naturligt eftersom 

deltagaren redan i förra studiens text relativt ingående behandlades. Det andra fallet i denna 

studie visade sig också naturligt att välja, eftersom det relativt ingående behandlats som fall i 

en av mina universitetsutbildningar i existentiell terapi.  
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FALLREDOVISNING 
Det underlag från fallen som nedan redovisas är på olika sätt förändrat så att det inte kan 

sammankopplas med berörd klient.  

 

FÖRSTA FALLET, EVA  
Fenomenologiskt hermeneutiskt förfaringssätt   

 

Naiv läsning. Narrativ: Eva ur session 4 

”Känslor för avflyttad pappa” 

Blir trött hos mamma som vill träffa oss och ha kontroll men gör inget. 

Om man pratat mer känns det bättre att berätta. Mamma olik pappa,  

kompisar och jag olika. Andra tycker inte som jag. 

 

Figur 2.  Strukturell analys. Narrativ: Eva ur session 4 
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Naiv läsning. Narrativ: Eva ur session 9 

”Känslor om fördomar” 

Killkompis tycker att få ansikten är sköna. Omöjligt att alla tycker så och 

blir sur mot fördomar. Ingen precis sanning, men spännande att något  

liknar. Tänker igenom, känner nyfikenhet, dömer inte någons tro.  

 

Figur  3.  Strukturell analys. Narrativ: Eva ur session 9 
 

Betydelseenhet Sammandrag Undertema Tema 
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4. Jag tycker inte om 

fördomar 

 

5. Tror inte på någon 

precis sanning, men det 

är spännande att något 

kan likna sådan sanning 

 

6. Jag har min åsikt, jag 

tror på något och dömer 

inte andra efter vad 

någon tror på 

 

7. Vill tänka igenom mer, 

lära känna andra och få 

mer kontakt med känslor 
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Helhetsbedömning 

 

Tema – vara förenad med kroppen  

Eva är sedan barndomen osäker på om hon är ett önskat barn. Hon är även kraftfullt 

ambivalent gentemot sin mamma. Kanske kan detta på ett särskilt sätt också belysas av Evas 

första meningar i de båda utdragen ovan, i att vara allmänt trött och betydelsen av ett vackert 

ansikte. Att upptäcka och kunna bejaka sig själv är ju avgörande för att någon kan uppleva en 

inre visshet om sig själv. Det innebär att det inte räcker med än så goda teorier och tolkningar 

utan det avgörande är att upptäcka individen och så vitt möjligt, allt det som händer med en 

människa (May, 1986).  

 

Om det var så att Eva sedan barndomen var ett ängsligt barn, eller som upplevde speciell oro 

vid de spänningar som hon upplever att familjen levt under, är det inte så märkligt att hon har 

ett speciellt behov av trygghet. Kanske fanns det hos Eva en nyfikenhet på livet, dvs. att hon 

hade en känsla för att utforska den, men att olika hinder av osäkerhet restes vilket också ger 

en traumatisk reaktion, men en mer dunkel sådan.  
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Men ett ytterligare steg bortom behovet av trygghet och av att överleva av någon viss orsak 

och dess verkan, finns kring en annan betydelse av livet. I efterföljd av Nietzsche och 

Kierkegaard menar May att värden som inflytande, makt och ömhet kanske har en än 

viktigare betydelse. Det gäller då mer den särskilda meningen med en viss människas 

möjligheter, rädsla för bristande möjligheter eller för de konflikter som ett uppdagande av 

bakomliggande konflikter innebär. May (1986) hävdar att de möjligheter och upplevelser som 

en individ inte vill upptäcka och inse ryms i det vi betecknar som det omedvetna. I Evas fall 

var det så att hon blev mer medveten om betydelsen av sina upplevelser. Winnicott (1998) 

betonar betydelsen av en tidig och nära kontakt efter förlossningen. En särskilt tidig kontakt, 

t.ex. mellan en mamma och den nyfödde sonen gjorde att sonen redan efter en vecka kunde 

ligga vaken efter maten, gripa tag om mammans fingrar och titta i riktning mot henne. 

Winnicott tycks alltså med sin forskning bekräftat att ett tidigt nära förhållande lägger 

grunden till barnets personlighet, dess emotionella utveckling och förmågan att stå emot 

påfrestningar som förr eller senare inträffar.  

 

Att som Eva inte veta att hon har varit och är älskad kan innebära mycket. Eva har upplevt 

starka spänningar i familjen som urartat till våldsamheter. Hennes upplevelser av konflikter 

och separationer i hemmet och värderingar om människors värden var betydelsebärande för 

henne. En ontologisk aspekt som Tillich (1960) lyfter fram är att kärlek behöver ses mer än 

som en känsla. Han menar att den ontologiska kärleken kan beskrivas genom att livet är att 

vara-i-världen och kärlek är den föränderliga kraften i livet, dvs. att livet är en strävan mot 

enhet i det åtskilda. Genom detta ses att varandet inte har betydelse i nuet utan kärlek. Men 

kärlek manifesterar sin mäktigaste kraft när den övervinner den största separationen. Den 

trötthet som Eva upplever är inte kroppslig enligt läkarna, men det kan finnas anledning att se 

den som ett utslag av den längtan efter den ”omedvetna” kärlek som sannolikt har saknats. 

För att uppnå en god hälsa, självständighet och samhällsdeltagande är ett barn beroende av en 

god start på sitt liv. Anknytningen mellan mamman och barnet är ett naturligt tillstånd och 

den tillräckligt goda relation som detta innebär ger en bra start i livet (Winnicott, 1998).   

 

Evas kroppsspråk är hämmat och det kan tyda på en osäkerhet att visa sig som egen person.  

Hon skadade sig själv allvarligt då pappan lämnat familjen och föräldrarna skilde sig. 

Tidigare har visats att de dynamiska drifterna i en människa inte förnekas i existentiell terapi, 

utan att dessa drivkrafter behöver bli förstådda och bli möjliga att hantera. Men de behöver bli 

fördjupat förstådda i den existentiella strukturen, i en ontologi. Det gäller att nå ett mänskligt 

möte med dialektisk gemenskap för den enskilda människans existens (Dasein). Att vara där, 

dvs. vara medveten om sin existens, det egna där i ett givet ögonblick vilket antyder att något 

håller på att bli någon och vad som någon syftar till.  Det egna varat skiljer sig från andra. När 

det gäller Eva så har hon stora trauman från starka upplevelser av konflikter i hemmet och 

som även framträder i strukturanalyserna. Kanske att det finns fokus på dessa mer än att vara 

till som människa, att hon efterhand accepterar att hon är någon och har rätt att vara till som 

någon. Att vara någon är en primär upplevelse (May 1986), dvs. inte att upptäcka nya resurser 

som upplevs som kompensationer eller ett nytt försvar. Det är inte heller ovanligt att t.ex. i en 

god terapi uppleva sig vara någon, men att den upplevelsen väsentligen försvinner utan att 

personen får grepp om sig själv. Att enbart bearbeta situationen i en god relation eller 

”relationsterapi” kan inte räcka till, utan kan i stället leda till ytterligare passivitet.   

 

Det räcker inte heller med att det egna varat reduceras till att omfatta etiska eller sociala 

normer. Den primära upplevelsen innebär att göra ett eget val och inte vad andra sagt att jag 

bör vara, göra eller vilja, vilket skulle göra självkänslan beroende av social bekräftelse. I fallet 

Eva kan vi se att hon gör sådana egna val (dvs. en privat värld) t.ex. i utdraget från session 9.  
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En ytterligare reflexion kring att vara någon handlar om att denna upplevelse inte är en fas i 

jagutvecklingen, eller en egofunktion. Freud menade att egot i sin grund är passivt och en del 

av personligheten. Känslan av existens är en förmåga att se sig själv som att vara-i-världen, 

dvs. en förutsättning för en jagutveckling. Den mer kända uppfattningen att jaget är ett passivt 

objekt som skall fyllas på står för en subjekt-objekt-dikotomi. I denna uppfattning menar May 

att människan blir ett passivt objekt för olika påverkande krafter. Han hänvisar till att det 

finns starka krafter i detet. Bildliga exempel är t.ex. att industrialismen blev en skräck i marx-

ismen, eller att individen i Heideggers begrepp das Man, blir uppslukad av konformism. Vi 

använder ju inte sällan ”man” i stället för ”jag”, kanske för att komma ifrån ett eget ansvar. 

Mot varat står icke varat, eller den andra delen av varat att inte existera. I fallet Eva kan 

hennes allvarliga självmordsförsök före terapin visa på hennes livsångest. Det kan ses mot 

May (1986) vilken som existentiell filosof menar att om existensen på ett övervägt sätt 

konfronteras mot icke-varat, kan existensen också vinna vitalitet samt öka medvetandet om 

sig själv och om andra. Freuds symboliska begrepp dödsinstinkt kan också uppfattas som en 

ontologisk sanning om dödens aktualitet och inte som en psykologisk teori. Men Freud skulle 

kunnat gå vidare i sitt tänkande om livet, utöver den reducerande förnuftiga tekniska 

vetenskapen och öppnat sig för ontologin och livets oförklarliga konsekvenser. May hänvisar 

till Tillich som hävdar att ju mer icke-vara som en människa kan införliva med sig själv, ju 

större blir den människans självbejakelse. 

 

Tema – vara förenad med andra 

Evas sociala värld har inneburit upplevelser från många svåra separationer och konflikter, 

men också olika föreställningar om hemligheter och osäkerheter i sin omgivning. Den 

möjlighet till delaktighet som Eva liksom andra var på väg att bygga upp fick ett plötsligt 

avbrott och fortsatta frågor om livet och dess mening uppstod. Hon förstärkte sitt ifråga-

sättande av sin delaktighet i världen. Tillich (1977) pekar på de två polerna individualisering 

och delaktighet för att vara någon i världen. Det behövs mod att trots icke-varat visa sig kunna 

bejaka sig själv i sitt vara. Tillich hävdar att det finns två ömsesidiga delar av jaget. Den första 

delen innebär att bejaka sig själv som ett särskilt, enastående, fritt, autonomt jag. Denna del av 

jaget försvaras mot icke-varat samtidigt som den modiga insikten om icke-varat bejakar detta 

deljag, vilket inte kan ersättas. Modet att vara till som sig själv kallar Tillich ontologisk 

självbejakelse. Men det hot som finns mot att detta jag skall förloras kan innebära ångest, eller 

fruktan vid medvetenhet om att hoten mot det är konkreta.  

 

Tillich visar att den andra delen av jaget bara kan vara ett jag genom att det finns i den värld, 

med vilken det hör samman. Det är inte givet att ha förmågan att vara del av något, samtidigt 

som man på samma gång är avskild från annat, dvs. det finns en identitet i förmågan att vara 

till och som är delaktighetens identitet.  Denna andra del av jaget bejakar sig därmed t.ex. som 

delaktigt i en grupp och självbejakelsen kommer från modet att vara till som en del.  

 

Eva har med sig olika trauman och sammanhang med ambivalens och osäkerheter i sin 

omgivning. Dessa kan bli förstärkta utifrån svårigheten att få ontologiskt sammanhang mellan 

henne själv, andra och världen. De hemligheter som Eva har med sig och som kan anas i 

ovanstående utdrag, kan också vara en källa till något större, mer gäckande och oroande hot.  

Laing (1975) visar att det engelska ordet för hemliga samförstånd (collusion) är besläktat med 

vanföreställning, illusion och gäckande. Inom psykoanalysens språkbruk används ordet illu-

sion, under inflytande av en stor önskan, som en förmåga att bedra sig själv. Det hemliga 

samförståndet är som ett ömsesidigt spel av självbedrägerier mellan två eller flera personer, 

men spelet erkänns inte. I detta spel finns beroende till förtroende och misstro, tillit och 

förtvivlan, vilka på låtsas används som uppslag till personernas bekräftelser.  
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Laing (1975) visar också på Bubers sätt att reflektera kring förfalskningar i mänskliga 

relationer. Laing gör gällande att det hemliga samförståndet alltid avgörs genom ömsesidiga 

bekräftelser av de olika falska själv som respektive själv försöker göra verkliga. Därmed kan 

sanningen undvikas, vilket också Eva hade upplevelser av som barn. Eva kan också ha varit 

en person som var en fara för att hemligheter skulle avslöjas.  

 

Ett sätt att undvika ett uppdagande av en sanning kan vara att avbryta en förbindelse eller ett 

äktenskap, t.ex. så som Evas pappa gjorde. Detta sätt att inte ta tag i relationella svårigheter 

stärkte troligen Evas negativa föreställning om relationer och gjorde henne än mer distanserad 

till andra. Hon upplever sig orolig i sociala situationer och det innebär ångest för henne att ta 

kontakt med andra. I de relationer hon har och har haft i familjen men även i andra relationer, 

upplever hon sig i känslomässigt underläge. Levinas (1992) pekar på att det är ett väsentligt 

tema som Heidegger visar på genom att vara med varandra på ett ömsesidigt sätt. Men 

Levinas hävdar att det finns något mer än ömsesidigheten i ett varande som det avgörande i 

ett mänskligt möte. Samhörigheten i det ömsesidiga kring något, en gemensam term (mit – 

med) framhäver enligt Heidegger den ursprungliga relationen till den andre. Men Levinas 

hävdar således att det finns något ytterligare i mötet med den andre, vilket han kallar 

mysteriet. Att inte veta är en slags fundamental förvirring, vilken är det väsentliga i denna 

undflyende lek utan syfte och plan. Mysteriet är inte något som kan bli vårt, utan alltid något 

annat och alltid framtida. I detta finns en stegrande hunger och längtan efter en vällustens 

intentionalitet. Freuds analyser stannade vid att libidot sökte lust som ett innehåll och var 

utgångspunkt för analys, men de analyserades inte. Freud visar därmed inte på denna lust som 

en del i varat. Jag uppfattar att utöver Freuds libido, med mer innebörd att äga, gripa, veta 

eller kunna känna till den andre, så hävdar Levinas i stället att det finns något mer, en etik. 

Han skriver:   

 
”Relationen till framtiden, framtidens närvaro i nuet, verkar fortfarande finnas i situationen 

ansikte mot ansikte med nästan” (ibid, s 64).    

 

Det är naturligtvis osäkert hur man mer fördjupat kan förstå av vad som kunde finnas t.ex. i 

Evas intentioner med olika ageranden och föreställningar om andra. I den existentiella terapin 

är Levinas ännu ganska lite känd, men han tycks vara klargörande för hur vi som människor 

kan fördjupa vår syn och återupptäcka att världen är meningsfull. Att vara i världen är att 

finnas både som sig själv och i världen, vilket blir mest begripligt i termer av den Andre.  Den 

existentiella terapin betonar att mänskliga relationer skall grundas på ett accepterande och 

empati med den andre, men inte med förtecken av total sådan. Kunz (1998) uttrycker utifrån 

Levinas, att då någon (hjälpare) införlivar den Andres behov, dvs. accepterar, lyssnar och 

kanske gör insatser för den Andres självständighet, blir den Andres behov denne någons 

begär. Att denne någon ser och tar ansvar att ge av sig själv till den Andre är en handling i en 

ansvarsfull fenomenologi enligt Levinas. Kanske handlar hjälparen genom en aktiv handling, 

dvs. en viljeinriktad intentionalitet. Möjligen kan detta ses så som Dostojevskij (1986) skrev: 

 

 ”…vi alla har skuld inför alla människor, i allt, och jag mer än alla andra” (s 319) 

 

Kunz (ibid.) visar också på ett alternativt handlande i en radikal passivitet, där den Andre ges 

möjlighet att öppna upp och öppet visa sina olika känslor till ett ökat eget medvetande. 

Därmed innebär också ”icke-intentionalitet” ökade möjligheter för den Andres uppväckta och 

ditintills dolda insikter. Men det hör till livet att relationer också inrymmer paradoxer vilket 

för van Deurzen (1998) innebär att inte minst unga människor har svårigheter med sin sociala 

värld. Hon visar på Sartres paradox som innebär att vi som människor har en vilja att 

dominera andra, medan de andra också har en vilja att dominera oss.  
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De vanliga sätten är att söka behärska andra, att underordna sig andra t.ex. genom att göra sig 

oumbärlig för dem, eller att inte ha kontakt med andra och så undvika konflikten en tid. Det 

känslomässiga underläge som Eva har, visar på ett växelspel mellan underkastelse, kamp för 

dominans och att finna något eget i det liv hon har. Som Evas berättelse visar finns en 

paradox i polerna och en spänning mellan egoism (t.ex. killkompisens sätt att beskriva ett 

vackert ansikte och Evas sökande efter bekräftelse) och altruism (Evas betoning på allas lika 

värde, eller enligt Levinas i relationen till den antagne Andre). Min erfarenhet är att det ofta är 

möjligt med en dynamisk anpassningsprocess i paradoxens båda poler mellan den enskilde 

och i relationen till den Andre.  

 

Tema – vara förenad med sig själv  

Evas trauman av olika slag och i olika relationer har haft en betydande inverkan på hennes 

utveckling och möjlighet till krishantering. Evas självskattning (Sundberg, 2005) visar på 

hennes starka avståndstagande och distansering mot andra, samt på svårigheter att skapa och 

upprätthålla intima mänskliga relationer. I ett existentiellt perspektiv (Sartre, 1983) lever vi 

alla i paradoxer, i riktning mot döden och är ”dömda” att försvinna. Det innebär att Evas 

drömmar, ideal eller förhoppningar förr eller senare kommer att hotas och kanske svikas. För 

att kunna leva livet någorlunda väl behöver vi således ständigt vara beredda på kriser och 

efterhand lära oss hantera dessa. Vi tycks ha en sårbarhet som vi ofta söker dölja på olika sätt.  

 

Detta sätt att se på livet blir att vi alla är på väg att misslyckas, dvs. ytterst med att besegra 

döden. Den existentiella ångesten blir därför allt mer fokuserad och förutsätter att en 

helhetssyn på människans livssituation beaktas i en terapi. van Deurzen-Smith (2003) visar på 

Kierkegaard som en tidig tänkare kring betydelsen av kris och ångest, vilket bl.a. fortsatt 

betonas inom existentiell terapi. För Evas fall betyder det att som utgångspunkt i terapin 

använda den ångest hon upplever vid sina kriser. Avsikten är inte i första hand att ångesten 

skall tas bort, utan i stället att låta ångesten visa på det liv som Eva har haft, har och vill leva 

i. Kierkegaard (1989/1843) hävdar att vi genom att konfrontera oss med livets motsägelser 

och paradoxer, kan höja oss över dem och se människan som en syntes mellan kropp och 

psyke. Det som börjar med ett dilemma och motsättning mellan kropp och psyke kan 

efterhand interagera i ett dialektiskt överskridande så att ande, en full mänsklighet och en 

andlig dimension uppstår.    

 

Min upplevelse i terapin är att Eva på ett tydligt sätt har visat att hon har hämningar kring eget 

utforskande och ångest med tendenser till distansering mot andra. I Kierkegaards och senare 

den existentiella terapins inriktning blir ångesten en nödvändig betingelse för vår strävan att 

nå en andlig dimension. Samtidigt blir ångesten ett hinder eftersom den innebär en svaghet. 

Men om vi undviker ångesten kommer vi antingen att gå under för den, bli allt okänsligare för 

den och för tillvaron, vilket gör att det blir omöjligt att leva fullt ut. Således innebär exi-

stentiell terapi att uppnå mental hälsa och nå ett sannare själv genom att ta de mänskliga 

paradoxerna på allvar. En av dessa är att inte nöja oss med vår roll i världen utan att samtidigt 

också sträcka oss mot det oändliga. Det innebär att modigt möta de personliga utmaningarna 

utan olika heltäckande skydd. Hos Kierkegaard (1996/1848) är självet en process i vardande 

mellan olika poler av sin existens, om denna rörelse inte sker inträder förtvivlan.   

 

Utan förtvivlan, synd och ångest kan vi enligt Kierkegaard inte heller uppnå medvetenhet, 

vårt sanna jag eller någon verklig andlighet. Det innebär att i våra djupaste utmaningar finns 

våra största möjligheter. Evas tendens till distansering av sig själv och andra är då en utman-

ing för den existentiella terapin.  
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van Deurzen-Smith (2003) visar på Kierkegaards betoningar med betydelsen av att lära känna 

oss själva samt att subjektivt och passionerat vara oss själva. För att på ett sant sätt hjälpa 

andra betonar han också att man själv måste ödmjuka sig, inte vara herre utan tjänare och att 

vara mindre ambitiös än tålmodig. Han hävdar att hjälparen tillfälligt skall kunna uthärda 

beskyllningar om att den har fel och inte kan förstå vad den andre förstår. Samtidigt är det 

viktigt och naturligt i den existentiella terapin med ett kraftfullt och oförfalskat språk. På så 

sätt återkommer betydelsen av reflektioner mellan motsatser, t.ex. kring liv och död, kärlek 

och hat, godhet och ondska, mening och tomhet.  

 

Tema – vara förenad med ideal  

Eva blir upprörd över att människors lika värde ifrågasätts och att det i första hand är 

prestation och handlingar som räknas. Hon har en egen stil som hon vill stå för, vilken innebär 

att det viktiga är att söka betrakta en företeelse på flera olika sätt. Eva har reflektioner om 

människors lika rätt till värde och värderingar som hon kämpar med att försöka genomföra i 

sin aktuella situation. Hon tycker inte att det främsta är att nå framgång på det sociala planet, 

men tycker ändå att hon inte blir accepterad för sitt ställningstagande och blir isolerad i sitt 

umgänge. Eva sökte ta kontakt igen med sin tidigare nära kompis och blev sårad över att 

denna kompis mer ville vara som alla andra (Das Man) än att vara med henne. Den dimension 

som Eva genom detta handlande söker sig till är den ideala. Den som kan innebära att 

upptäcka något mer hos sig själv och att se den antagne andres, eller sin nästas betydelse. 

Hennes motivation kommer mer utifrån att finna en mening, även om den tycks vacklande, än 

att ta till vara en tillhörighet med andra. Det kan noteras att hon därmed inte i första hand 

söker efter ömsesidighet, utan efter något mer till priset av att det handlar om en dialektik där 

hon återkommer till och kanske ökar sin osäkerhet. Sett ur dessa perspektiv finns det 

sammanhang i Evas berättelse, i den efterföljande analysen och i fördjupade reflektioner som 

visar på underliggande andliga innehåll. Sådant innehåll kan också genom dessa reflektioner i 

efterhand bli mer medvetna. Frankl (1990) pekar på att den psykoanalytiska/psykodynamiska 

terapin syftar till att medvetandegöra själsinnehållet, men han går även vidare och menar att 

det andliga innehållet i klientens situation skall bli mer medvetet. Den existentiella analysen 

åsyftar att göra människan medveten om hennes ansvarighet och därmed om hennes existens 

som meningsskapande människa i världen.  

 

Evas underförstådda fråga om livets mening kan bl.a. utgå från hennes allvarliga självskad-

ande, men också från hennes strävan att upptäcka något mer viktigt med sitt liv. Hon har ju 

som många naturligt nog tvivlat på en mening. Hennes ambivalens till sin mamma är på sitt 

sätt oroande, men samtidigt kan denna efterhand mer genomarbetade upplevelse bli en 

öppning kring livets paradoxer. Eva står som ung vuxen mellan att vara ung och att bli 

ansvarigt vuxen och därmed finns hon naturligt i en kamp kring tillvarons djupaste problema-

tik. Frankl (ibid.) lyfter på ett tänkvärt sätt fram att människans liv är mer än en förbrän-

ningsprocess i ett stearinljus. Ljusets vara (Heideggers – förhandenvaro) är möjligen en sådan 

process. Men människans existens tycks väl vara mer än någon sådan process? Människans 

vara har sin historia och finns i sitt historiska rum, vilket innebär att hon inte kan ses som i 

ensamt olika, för sig sammanhängande helheter. Finns inte dessa olika sammanhang i någon 

slags mening om den dock är outsagd eller outsägbar?  

 

Eva har blivit utsatt för svåra upplevelser tidigt i sitt liv, bl.a. genom hennes upplevelser då 

pappan lämnade familjen. I ytterligare svåra livssituationer har Eva fått tillbaka sin otrygghet 

och hennes reserver för att hålla kvar sin livsbejakande livssyn har minskat. Eva kan utan 

egentliga bevis ses som en lidande människa men är i klinisk betydelse inte sjuk. Bildligt sett 

kanske vi kan behöva rena våra ansikten, men vårt behov finns i att söka rena våra hjärtan.  
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Evas mänskliga problem behöver således ses utifrån mer vidgade perspektiv som t.ex. kan 

kallas en andlig eller ideal dimension av tillvaron. Hon reflekterar kring sin tillvaros mening, 

tycks känna nyfikenhet kring vidgade vyer och dömer inte någons tro. Frankl (ibid.) betonar 

också att det måste finnas mer än en innebörd av meningen med livet. Naturligt nog har vi alla 

ibland tvivel på meningen i det som sker, vad den enskilde betyder för någon annan eller vad 

universums mål och mening är. Då tron på en högre makt finns, vilket Eva tycks ha närmat 

sig, är det en upplevelse av en speciell relation. Men även om en sådan tro finns menar Frankl 

att alltets mening inte är begriplig – och dock ändå mer än begriplig. Det tycks onekligen vara 

så att tron på en högre mening som gränsbegrepp eller i förvissad tro, har en stor betydelse för 

hoppet om ett större sammanhang och om livets mening. Tron är verklig om den har växt från 

en inre styrka, vilken också styrker den troende. Den antydan som Eva lyfter fram om att hon 

inte dömer någons tro, kan visa på att hon ändå anar att ett hopp om framtiden är möjligt. 

Kanske att hennes hopp som på något sätt grundas på en livgivande känsla, är en kärlek och 

trygghet som trots det förflutna anas i det outgrundliga framtida.   

 

Analys av existentiella dimensioner   

 

Fysisk dimension 

Evas nedvärdering av sig själv kan ses på olika sätt, men som jag upplever hennes situation i 

denna berättelse har hon en längtan efter något mer. Det kan beröra någon djup längtan efter 

det riktigt goda i sin barndom i stället för den senare smärtan över att ha gått miste om något i 

sin uppväxt, dvs. utan riktig närhet till sina närstående. Det har funnits tider och finns också i 

nuet stunder, då föräldrarna nedvärderats. Men nedvärderingen kan också ha andra grunder än 

att det har varit en problematisk uppväxt och icke önskvärda relationer till sina föräldrar. Eva 

har visat att det är problematiskt att kanalisera sin längtan efter framtiden, hon har tidvis mist 

sitt hopp om en framtid genom sitt självmordsförsök. Hon längtar efter en relation där det 

finns något hopp om en kommande möjlighet till närhet, även om det bara är i hennes fantasi.  

 

Inte ens i sina föreställningar om framtiden, t.ex. då hon ser sin pappa som gått vidare till ett 

nytt sammanhang och skapat en ny familj, ser hon för sin del något nytt hopp utan mer av nya 

problem och av livets komplexitet. Detsamma gäller för den terapeutiska relation vi har. Även 

om hon på ett medvetet plan inte är irriterad så finns det under ytan frågor om hon vågar lita 

på den anknytning och den terapeutiska allians som skapats. Med starka känslor inom sig är 

det naturligtvis lättare att i berättelsen om pappas nya fru visa att hon är bristfällig, än att bli 

medveten om att hon själv inte står ut med att känna sig själv värdelös. Hon vet inte heller hur 

hon ska kunna känna sig annorlunda, få en ny förhoppning om sin existens nu och som vuxen 

(Wrangsjö, 1995).  

 

Utseendet, ansiktet och kroppen är ett stort bekymmer för Eva. Mina erfarenheter av att träffa 

unga vuxna och spegla deras erfarenheter i utvecklingspsykologisk och psykodynamiska per-

spektiv under många år, kan inte generaliseras eller fokuseras till Evas situation. Men vissa 

tendenser, teman och perspektiv kan skönjas. Hon ifrågasätter att hon duger kroppsligt och är 

tillräckligt attraktiv, om har hon rätt former, vikt, ansiktets form, liksom om hon psykiskt 

duger med sina kommentarer fast hon då okontrollerat rodnar och känner detta ytterst 

pinsamt. Hon har humörsvängningar och tungsinta tankar, trötthet, känslor av tomhet, lågt 

stämningsläge och sin konkret uttryckta meningslöshet kring livet. Hennes kropp måste bli 

hennes egen vilket tar tid, eftersom den tidigt var så förbunden med mammas men också av 

goda upplevelser med pappa. Dessa tankar kan leda till ångest och frågor om livet och döden, 

rädsla att inte få vara med i livet, kanske inte våga sova för att andningen ska upphöra? 

Kanske bättre att välja döden? Var livet bara så här?  
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Evas starka humörsvängningar kan upplevas oroande eftersom de tycks oförklarliga och 

erfarenheter av hjälpande upplevelser i sitt känsloliv tycks vara liten. Både kroppsligt och 

psykiskt finns också en oro eller osäkerhet om att finna en partner, att bli någon och finna en 

plats i det alltmer komplicerade samhället. Det finns olika behov, inte minst att få dela eller 

förlägga sina föreställningar och fantasier med någon där bejakelsen om att räcka till finns. 

Eva söker en balanserad bejakelse till sin kropp och sitt ansikte av någon som kan visa tillit 

och utmana hennes inneboende kraft. Ansiktets betydelse i existentiella sammanhang betonas 

av Levinas och skammen över sitt ansikte finns även beskriven av Dostojevskij (1953) som 

ung vuxen och symboliskt nog från ett källarhål. 

 

Skammen i den psykoanalytiska litteraturen tycks dock inte vara helt definierad i litteratur 

men fanns i praktisk tillämpning redan hos Freud. Kjellqvist (1993) påpekar att psykoanalys-

ens metod innebär att söka göra avslöjanden och söka nya dolda hemligheter. Freud själv var 

en passionerad sökare för att avtäcka naturens hemligheter och var öppen t.ex. kring sina egna 

drömmar, även fast han dolde mycket av sin bakgrund och sitt privata liv. Freuds sökande 

blev liksom hans teori, en dialektisk process där han fann en sanning som förlorades, men 

som kunde återfinnas i en förändrad form. De förändringar som uppnåtts i processen blir 

sedan åter något som gång efter annan behöver återerövras. För den psykoanalytiska tera-

peuten innebär detta att vara öppen för det okända och skrämmande samt söka vara mån om 

att rensa ut bland sina förutfattade meningar och fördomar. Detta inkluderar också att 

terapeuten är öppen för ett försiktigt avtäckande av skam och analysandens smärtsamma och 

desperata försök att undkomma sin skam, antingen det gäller självskadande eller t.ex. 

våldsamma utageranden utanför terapirummet. Men paradoxalt nog kan det genom denna 

avtäckning ske en motsatt rörelse där självkännedomen ökar och den egna skammen minskar. 

Därvid behövs terapeutens insikt i de omedvetna krafterna, irrationella abnorma känslor och i 

vissa fall insikt om förgångna tiders utsatthet och livsönskningar.  

 

Det ingår naturligt i människans värdighet att efterhand klara av att inte bryta ihop inför 

vuxenlivet, tappa bort sin intentionalitet, att bli till lags och ge ut skuld och skuldkänslor. Det 

tillhör naturlig mänsklig värdighet att göra egna val. Sartre (1983) uttryckte att vi genom vår 

existens är givna möjligheten till val och att vi är fria att välja hur vi vill leva, men det har 

som konsekvens att vi tar ansvar för våra val. Tillich (1977) behandlar gränserna för det mod 

som behövs för att vara till som sig själv. Han tar upp den moraliska djupa ångest som kan 

finnas hos nyblivna föräldrar inför sitt ansvar för barnet. Detta kan kopplas till ett mod att 

bejaka sig själv som person och som ung vuxen att reflektera över sig själv som förälder. Mod 

enligt Tillich är en självbejakelse ”i trots av” där modet att vara till som sig själv är själv-

bejakelsen av jaget som sig själv (s 146). Tillich pekar på att den radikala existentialismen 

svarar: vad jaget gör av sig självt (dvs. i min tolkning att inga ”system” utöver jag själv har 

inflytande). Om inte existentialismen svarar så, skulle den begränsa jagets absoluta frihet.  

 

I klassisk teologi är det endast Gud som är a se (av sig själv). Men enligt Sartres ”Gud är död” 

ger existentialismen denna aseitet till människan. Tillich hävdar att människan har mottagit 

sin existens med en struktur av frihet som är ändlig och att en ändlig människa med ändlig 

frihet inte har aseitet.  

 

Så hur kan ett hållbart mod åskådliggöras? Som jag förstår Tillich (ibid.) anser han att man 

inte kan nå tillförsikt till sin egen existens förrän man upphört att förtrösta bara på sig själv. 

Modet att acceptera att man accepteras trots otillräcklighet, skuldmedvetenhet och ångest för 

skuld är en väsentlig del av ångest. Modet att bejaka sig själv trots denna ångest är det mod 

som Tillich kallat modet till förtröstan.  
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Detta mod att vara till är modet att acceptera sig själv trots att man är inacceptabel, vilket inte 

innebär att det är något rättfärdiggörande av ens egen tillfälliga individualitet. Det är inte 

heller ett existentiellt mod att vara till som sig själv.  I stället är detta mod en paradoxal akt, 

ett möte som innebär att man accepteras av något som oändligt överstiger det individuella 

jaget. Tillich (1977) hävdar att den som är gripen av denna makt vilken övergår allt som är, 

kan bejaka sig själv emedan ”han vet att han bejakas av makten hos varat självt” (ibid., s 164). 

 

I det terapeutiska sammanhanget kan det innebära att som klient bli accepterad som person 

trots känslan av att var inacceptabel, t.ex. att olika pinsamheter för framställd skuld finns och 

att terapeuten inte överskyler något av denna, men inte heller fördömer någon. Den som har 

mod att bejaka sin tillvaro trots ödet, Guds straff, sina villkor och sin skuld har därmed inte 

undkommit dessa problem. Fortfarande upplever sig en sådan person och kanske Eva, sårad, 

hotad och att hon är utan garantier om frihet från svårigheter.  

 

Tillich hävdar i min tolkning att acceptansen av att en människa i sin existens accepteras av 

det varande, den storhet som antas i detta och den delaktighet den enskilda människan antar 

sig ha i detta, ger mod att ta sig an sig ångesten för ödet, sin skuld, sin skam, sina tvivel och 

meningslösheten. Tro som skapar denna acceptans är subjektiv men inte enbart ett känslo-

utbrott eller en stämning, eftersom den då inte kan vara absolut eller hållbar. Tillich begrepp 

absolut tro är upplevelsen av varats makt, ångestupplevelsen av meningslöshet av upplevelsen 

av mening och att man accepterar att man accepteras. Den tron står över mystiken, har ett 

mått av skepticism och har inga bevis för Guds existens, men innebär ett hopp, ett mod som 

bejakar framtidens närvaro i nuet och varats makt, medvetet eller omedvetet.  

 

Social dimension  
Eva och hennes svårigheter i relationer kan uppfattas på olika sätt. Hon upplever att hennes 

separerade mamma kontrollerar henne mer än att hon bryr sig om henne. En liknande kluven-

het finns hos henne själv, t.ex. att hon tycker om att klä sig på sitt sätt men då upplever pro-

blem med vad andra tycker och gör. May (2001, 1972) betonar att det finns ett identitets-

problem när de stora berättelserna, myterna och symbolerna inte är så påtagliga, ty då ökas 

ångesten och skapar ett fastklamrande vid andra personer. Det är typiskt Eva att hon vill tro 

att det hon önskar av andra och det hon känner för andra, är kärlek. Men samtidigt, om hon 

väljer att tycka på ett visst sätt, t.ex. om kläder eller sina känslomässiga reaktioner, så blir hon 

rädd för att välja detta eftersom risken finns att hon förlorar något annat eller en kamrat. Eva 

ser att det inte ens hjälper om hon tar en egen ställning, ty då upplever hon att hon inte 

betyder något, andra upptäcker inte eller uppmärksammar inte det hon uttrycker. I denna 

situation känner hon sig ensam och att hon inte kan och inte heller vill påverka andra, vilket 

gör att hon vänder sig inåt, känner likgiltighet och trötthet. Detta leder till att hon i sin utsatta 

och till synes maktlösa situation tar till våldet, i hennes fall det allvarliga självskadandet.  

 

Men det är illa om kärleken blir ett täcknamn för att det inom familjen finns de som utövar 

makt över andra som Laing anför. Han hävdar att presterandet eller inte-presterandet av 

kärlek blir ett problem då kärleken förenklas, banaliseras eller kroppsfixeras, när eros tunnas 

ut till sexuell lidelse och lust samt betonas som lösningen till alla problem. Eller som Freud, i 

vart fall inledningsvis som naturalist, sökte fånga kärleken inom det kvantifierande och 

fysiska begreppet libido. Eva upplever att andra har fördomar men hon tycker inte om detta.            

I min förståelse innebär detta att Eva upplever att andra tycker på olika sätt om henne och på 

sådant sätt som hon inte tycker stämmer. Laing (1968) skriver om vår gemensamma och 

delbara värld att vi kan göra en ”klyvning som delar individens existens så att jag-känslan 

förlorar substans och kroppen blir medelpunkt i ett falskt jag-system” (s 170).  
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Men två personer uppfattar sannolikt aldrig världen på samma sätt. Därför lever vi egentligen 

i olika världar, eller med referens till Winnicotts övergångsobjekt så låtsas vi. Vi kan erkänna 

den andre personen som en annan person och inte som delobjekt. Men man kan bli rädd då det 

upptäcks att personen inte är förkroppsligandet av den fantasi som man har av den andre. 

Laing (1975) uttrycker att vi som människor alltid befinner oss mellan existens och icke-

existens, vilket kan tolkas bokstavligt för Evas del avseende hennes självskadande, även om 

hon inte har en egen upplevelse av desintegrering. Men Eva har på olika sätt visat att hon har 

otrygghet i sin person, vilket Laing kallar en form av ontologisk otrygghet. Denna otrygghet 

beskrivs med en människas ändliga existens och med hotet från icke-varat. Hos Tillich (1977) 

kan icke-varat visa sig i tre olika tendenser; som total meningslöshet, förtappelse och 

utplåning i döden, dvs. människans möte till icke-existens som andlig, moralisk och biologisk 

varelse. Dessutom finns Laings ontologiska otrygghet som fjärde möjlighet, med hypotetisk 

total förlust av kontakt med självet och den andre.  

 

Även om min skissade tankegång visar på väl drastiska konsekvenser i Evas fall, så visar 

fallet på drastiska upplevelser genom hennes berättelser och med undersökningsresultat som 

pekar mot liknande tendenser. I mina sessioner med Eva kan jag t.ex. spåra osäkerheter kring 

relationen mellan Eva och hennes mamma. Praktiskt sett är det mycket svårt för att inte säga 

omöjligt, att klargöra om eller i vilka delar de har en ömsesidigt dold hemlighet. Naturligtvis 

kan min iakttagelse egentligen vara en reaktion på olika företeelser som finns eller skapas i 

terapirummet mellan Eva och mig som terapeut. Men om den sociala dimensionens livsvärld 

beaktas på ett allmänt sätt kan Laings (1975) tankar om hemligt samförstånd ge flera reflek-

tioner. I hans perspektiv av spel är detta mer betonat som engelskans ”collusion” och ”de-

lusion” (vanföreställning) vilket ursprungligt kommer av det klassiska latinets ”ludere” med 

t.ex. betydelsen leka eller bedra.  

 

I utsatta lägen kan det ju vara enklast att tillgripa en attityd av att låtsas att allt är bra och att 

försöka prestera något metodiskt och rationellt. Från Evas barndom finns hennes berättelser 

om att hennes relation med mamma ibland var nästintill fyllda av intima samtal, men ibland 

beskrivs perioder utan någon egentlig närhet. Det är troligt att detta inte kunde klarläggas av 

Eva, utan att det hemliga samförståndet och en slags klyvning blev en del av det som Eva 

antog vara det sociala livet. Även om terapin innebar ett delvis avtäckande av ett sådant 

förhållande, kvarstod en längtan efter mer hel bekräftelse för både Eva och hennes mamma. 

Jag kan tänka mig att Eva söker efter möjligheter att för sin värdighets skull och för kvinnlig 

förtjänad frihet, ser möjlighet till uppror mot detta samförstånd av både kärlek och en bedräg-

lig bundenhet. Hon är på väg mot att se sina möjligheter till frihet och autonomi.     

 

Min upplevelse är att Evas relation med sin mamma innehåller en del torftiga samtal. Ett 

försiktigt sätt där inte något som man tror är känsligt område skall komma upp. Man söker 

undvika och den distans som Eva beskriver och uttrycker kan vara ett tecken på detta. Kanske 

finns det också i vår tid en allmänt undertryckt längtan efter betydelser och värderingar i 

människors möten. Buber (1995) hävdar att Sartre betraktade murarna mellan människor som 

oöverstigliga, att var och en bara har med sig själv att skaffa och att det inre livet hos den 

andre är hennes ensak. Buber öppnade dock åter vår frihet för Jag-Du-relationens rikedom i 

mänskliga relationer och utöver det, vår relation till naturen och det eviga Duet. Han betonar 

det äkta mänskliga samtalet som möjligt då var och en inför en samtalpartner menar sig vara 

öppen inför denna andra människa. Denna partner är till sin existens en annan som jag 

accepterar och som jag med största allvar riktar ord till, just som hon är som en unik helhet. 

Ibland måste nog min egen åsikt tränga fram, men även då gäller det att jag accepterar hennes 

övertygelse.  
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Min tolkning av Buber (1995) är att jag som person har att bejaka även den person som jag 

står i strid mot, men som sådan accepteras i en existerande realitet. Om jag kan tro på att min 

partner och jag finns i ömsesidighet, med intuition eller egentligen realfantasi, gör detta till-

tron till en äkta dialog möjlig. Men denna förnimmelse av människan som helhet och andliga 

realitet motarbetas inte sällan. Det moderna tänkandet finns kring det själsligt – kroppsliga 

som sammansatt och därför också uppdelbart, reducerande genom schematisering och regel-

bundna strukturer, samt genetiskt härledande för cell, individ eller art. Buber vänder sig ändå 

inte helt mot analytiska metoder inom humanvetenskaperna. I stället gör han gällande att en 

metod är oumbärlig om den främjar kunskap om ett fenomen, förutsatt att inte gör intrång på 

något individuellt fält.    

 

Personlig dimension  
Eva är en ung vuxen som är på väg mot att bli vuxen. Men det finns problem för henne att bli 

mer sig själv, för sig själv och i förhållande till andra. En reflektion från Laing (1968) kan 

möjligen fördjupa förståelsen. Som jag uppfattar honom finns det olika möjligheter att upp-

fatta sig själv och sin existens både som vuxna och som barn. När de vuxna uppfattar sig 

själva som hela och levande så föds barnet in till existentiell och naturlig visshet om att också 

vara hel som sig själv. Det är då också naturligt att känna sig avgränsad från världen i övrigt 

samt utrustad med inre sammanhållning och substans, vilket ger en ontologisk trygghet. Men 

om en individs självständighet är ständigt ifrågasatt genom att vara otryggt avskild från 

världen, kan den dominerande känslan av en personlig inre sammanhållning saknas. Den 

anknytningsmässigt sett otrygga Eva (Bowlby, 1994; Broberg et al., 2008; Sundberg, 2005) 

har en ångest som kanske mer går ut på att rädda sig än att vinna tillfredsställelse. Det finns då 

utöver en ontisk otrygghet också en ontologisk otrygghet hos Eva. Om inte primär ontologisk 

trygghet uppnås så uttrycker Laing (1968) att tillvarons ordinära betingelser hotar den 

berördas låga trygghetströskel. Han belyser tre olika slags kännetecken för ontologisk ångest; 

”utplåning”, ”implosion” och ”förstening”. Utplåningen beskriver han som en skräck för att 

bli förstådd, älskad (uppslukad av kärlek). Att bli sedd skulle då uppfattas som total existens-

förlust och att bli uppslukad av den andre. Kanske är detta möjligt i mesallians med en alltför 

förstående terapeut eller genom att känna sig ”bunden” av någon annans kärlek. Därför söks i 

stället det något mer dialektiskt trygga, dvs. att isolera sig. 

 

Laings ”implosion” utgår från Winnicotts (1993) ”intrång” där hans tre olika ”mönster” med 

tidig utgångspunkt i motiliteten är att: i) individens egna erfarenheter är i centrum och 

bekräftas, vilket i huvudsak är ett friskt mönster, ii) omgivningen gör intrång vilket ger reak-

tioner på intrång och utplåning av identiteten. Då sker ett tillbakadragande till vila som enda 

alternativ till individuell existens, iii) inte ens någon vila för individens erfarenhet och 

upplevelse finns. Det yttre skalet mer än kärnan i individen, byggs på av den påträngande 

omgivningen, varvid kärnan förblir dold av ett komplext falskt, samhällsanpassat själv. 

Individen klagar över sin instabilitet samt känslor av intighet, tomhet och meningslöshet.                           

I den andra (ii) och tredje (iii) modellen finns ohälsa genom att intrången fortsätter som 

mönster. Om intrång inte sker uppstår kaos eftersom individen inte har utvecklat ett eget 

mönster. Fortsättningen innebär beroende, med väsentliga inslag av tillbakadragande eller 

isolation.   

 

Winnicotts tes är att en tillräckligt god omgivning kan göra att barnet kan börja existera, göra 

egna erfarenheter, bygga ett personligt jag, låta drifterna utvecklas och efterhand möta livets 

verkligheter, utveckla sin spontanitet och även kunna möta döden. Men med en otillräcklig 

omgivning får barnet problem med att utveckla sitt själv och ytterst kan tillåta sig att dö. 

Känslan av meningslöshet är dominant, verklighetskänslan är instabil eller saknas, kaos råder.  
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Ett falskt själv anpassar sig lätt till andras krav och förväntningar och reagerar på olika 

stimuli. Winnicott (1993) som är en pionjär i många avseenden, vann enligt egen utsaga 

mycken insikt och kunskap av sin handledare Melaine Klein. Klein (1988) studerade, arbetade 

med analyser av barn och skrev sina erfarenheter, vilka gett många banbrytande insikter om 

barns utveckling liksom om terapeutiska processer och skapande inom grupper och organ- 

isationer. Betydelsen ses i barns relationer och barnets möjligheter att integrera sina inre 

fantasier, symbolbildande och ångest med sitt möte med verkligheten, sin illusion av 

allsmäktighet och kamp för jagets överlevnad. Ångesten såg Klein som en drivkraft till en 

utvecklad symboliseringsförmåga och inte som något negativt för den själsliga utvecklingen.  

 

I Evas fall kan dessa uttryck delvis kännas aktuella, hon hade problem med att möta verklig-

heten i att hon såg sig hotad av förluster och ibland känt sig förföljd. Samtidigt längtar hon 

intensivt efter att hon skall känna sig hel och att hennes inre tomrum skall börja fyllas ut. 

Laings (1968) ”förstening” kan jag i fallet Eva förstå som en skräck eller ångest för att inte 

längre vara levande utan uppleva sig ofri utan möjlighet och handlingsförmåga, eller som ett 

”det”. Evas upplevelser av att inte blivit sedd i det hon upplevt, finns i ett möjligt och kanske 

tidigt ignorerande av hennes känslor och/eller i hennes samtidiga utvecklade kontrollbehov, 

samt rädsla och ångest för att inlåta sig på känslor. Att bli eller uppleva sig som ett ting, sak 

eller ”det” uttrycker Laing som en avpersonalisering. Kanske förekommer det inte så sällan 

att vuxna pratar till barnet och med andra vuxna, men inte har kunskap om eller vill uppmärk-

samma att ett barn längtar efter att få uttrycka sina känslor. Om detta upprepas och blir en 

stark tendens kan det på sikt innebära att förstenas. En utförlig genomgång och bearbetning av 

en pojkes extrema barndom kan följas hos Pelzer (2002a, 2002b) som just kallades för ”det”. 

 

May (1986) behandlar också hur ett barns reaktioner kan beröva barnet dess trygghet. Detta 

kan t.ex. innebära ett överbeskyddande och att kompensera mot svåra samtal om relationer, 

livet och dess utmaningar. Freud har i sina teorier, forskning och genom behandling upptäckt 

mycket och skrivit om detta, kanske mer genialt än någon annan. Men Kierkegaard var enligt 

May genial på ett annat sätt, han var förtrogen med ångest och skrev utifrån existentiell och 

ontologisk nivå. Avseende Evas rädsla och ångest som i terapirummet kunde anas i hennes 

misstänksamhet liksom hennes hopp och längtan om öppenhet, blandades upp med hennes 

tendens att gömma sig. Mays uppfattning kring Freuds begrepp bortträngning och hämning 

visar också på den kamp och de risker som inte minst kontakten i terapiprocessen innebär. Att 

isolera sig kring sitt eget konfliktdrabbade centrum och inte riskera att gå utanför detta, leder 

till förkrympning och ett begränsat liv. Om hotet är för stort för att gå ut i livet, inte minst då 

vuxenlivet närmar sig så kan ett kännetecken vara hämning. Ett hot som kan tolkas in hos Eva 

är att uppleva sig utifrånstyrd, utesluten och inte accepterad, vilket innebär att hennes inre 

sammanhang blir osammanhängande delvis på grund av att de ska passa in hos andra.  

  

van Deurzen et al. (2005) och inte minst den förste existentialisten Kierkegaard (1989/1843) 

har också reflektioner om vårt själv i anslutning till otrygghet, ångest och förtvivlan som jag 

vill beröra något. Kierkegaard skriver: 

 
”Att ångesten kommer till synes – därom rör sig det hela. Människan är en syntes av det själsliga 

och det kroppsliga. Men en syntes är otänkbar, när icke båda förenas i ett tredje. Detta tredje är 

anden.… Anden är alltså tillstädes, men omedelbar, drömmande.  I den mån den nu är tillstädes, 

är den på ett sätt en fientlig makt, ty den rubbar ständigt det förhållande mellan själ och kropp, 

som visserligen äger bestånd, men som dock icke äger bestånd i den mån den först gör det 

genom anden. Å andra sidan är den en vänlig makt, som just konstituerar förhållandet. Vilket är 

då förhållandet till denna dubbeltydiga makt, hur förhåller sig anden till sig själv och till sina 

betingelser? Den förhåller sig som ångest” (s 156).  
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Vidare skriver Kierkegaard (1996/1848):    

 
”Människan är en syntes av oändlighet och ändlighet, av det timliga och det eviga, av frihet och 

nödvändighet…Sålunda betraktad är människan ännu inte något själv” (s 15).  

 

I linje med detta tolkar jag att mänskligt liv enligt Kierkegaard innebär en kamp mellan att se 

saker i nya perspektiv i relation till det eviga, men att samtidigt respektera fakta, det ändliga. 

Det kan i sin tur leda till ett sammanhållande av de olika versionerna av mig själv och vad jag 

är nu. Men de paradoxer och den spänning detta innebär är den erfarenhet vi kallar ångest, att 

människan är fri i sitt varande och paradoxalt nog ödesbestämd. Att ha mod leva i dessa spän-

ningar och paradoxer kan främst tänkas ske utifrån ett lekande och en kreativitet som utveck-

las i ett skapande själv. Men frånvaron eller vägran att acceptera detta val och fria skapande 

leder till motsatsen av ångest dvs. förtvivlan, vilken dels är ”sjukdomen till döds” men som 

kan ses i olika former mellan att inte ha något själv till att vara ett själv (Kierkegaard, 1996/-

1848). Fastän handlingar får vänta ger Eva plats åt olika möjligheter inom sig, ett rörelseut-

rymme av personlig frihet. May (2001) hävdar att existentialismens grund i filosofi är frihet 

och att mänsklig värdighet grundar sig på frihet, dvs. att frihet är möjlighet (Kierkegaard).   

  

Ideal dimension  

I Evas fall kan den följande genomgången innebära att gå utöver de förhållanden som hon 

manifest har delat med sig i terapin. Samtidigt finns hennes uttalande i session 9 att ”jag tror 

på något”, vilket naturligtvis kan ha en mångfald olika betydelser och har därmed också en 

djup betydelse för hennes andliga värld eller att vara förenad med det ideala. I många 

sammanhang blir vi påminda om att livet har många aspekter, är mångtydigt och att vi kan se 

på livet och dess villkor ur olika perspektiv, sfärer eller dimensioner. Det är egentligen inte 

något större problem att konstatera och även hålla med om detta. Tillich (1977) anför att 

Nietzsches sammanförande av mångsidigheten finns i att:   

 
”Mod är livets makt att bejaka sig själv trots sin mångtydighet, medan det är feghet att säga nej 

till livet på grund av dess negativa sidor” (s 33).  

 

Tillich skriver om Nietzsches mod och som gör honom till existentialist:  

 
”modet att blicka in i icke-varats avgrund, i den fullkomliga ensamheten hos den som accepterar 

budskapet att ´Gud är död´” (s 35).   

 

Modets ontologi ger också plats för ångestens ontologi, det ångesttillstånd som ger en individ 

medvetenhet om möjligheten att icke-vara, eller medvetenhet om den egna ändligheten som 

ändlighet. Den allmänna insikten är att ångesten inte har något föremål, vilket gör en individ 

hjälplöst utlämnad åt ångesten. Mot detta står fruktan, vilken så länge den delaktiga kärleken 

finns, kan övervinna denna fruktan. Fruktan ses som att vara rädd för något, en smärta, att bli 

utstött, att förlora någon, något, eller att frukta för döden. Fruktan för att dö innefattar 

händelser som det möjliga i att dö i en sjukdom, olycka och att förlora allt. Ångesten kan 

omfatta fenomen som det absoluta, absolut okända efter döden, eller ett fortgående icke-vara. 

Tillich (ibid.) skiljer mellan tre typer av existentiell ångest, dvs. att den hör ihop med 

existensen och till dels med skillnader till den neurotiska och psykotiska ångesten kring 

”onormala” själstillstånd. Han tar upp i) ångest för ödet och döden, ii) ångest för tomhet och 

förlust av mening med livet och iii) samt ångest för skuld och förtappelse. Dessa former av 

ångest ingår ändå i varandra, dock så att någon av dem dominerar. Jag kan tänka mig att Evas 

otrygghet och svårighet i sin sociala värld och som person, finns som del i en ångest för sitt 

öde att inte finnas till eller att vara i närheten till döden.  



49 

 

Även om Eva söker förvandla sin ångest till fruktan så har hon kvar sin fråga om att bejaka 

sig själv och finna sitt mod för att finnas till. Ty Evas ångest för att livet är och blir totalt 

meningslöst har på allvar ställts av Eva. Tomhetens hot har återkommit vid olika tillfällen då 

hon har upplevt sig sviken av det hon velat gå vidare med och sökt att bejaka. Hennes olika 

försök att komma tillrätta med social interaktion, relationer och ansträngningar för väsentliga 

målsättningar och etiska inriktningar har ändå till slut känts otillfredsställande.   

 

Därmed har hennes andliga liv känts hotat, hennes tro på något har blivit utsatt för tvivel. 

Även om Eva inte övergivit sina egna övertygelser upplever hon sig hotad av att andra inte 

förstår eller tycks respektera hennes tro. Det innebär en stor risk och medför ytterligare ångest 

att inte kunna dela med sig till andra av en övertygelse. Naturligtvis behöver också många 

uppfattningar prövas, egna och andras tvivel mötas, konfrontation ske med olika synsätt och 

på så sätt bli föremål för existentiella utmaningar. Men de utmaningar som är möjliga, till-

räckliga och lämpliga, är inte lätthanterliga för henne själv eller för andra. För att undvika att 

svara kan hon fly från sin frihet (Fromm, 1993) och därmed söka undkomma sitt möte med 

ångesten för meningslösheten. Men då överger hon samtidigt en del av sitt eget jag. Detta 

försök att undkomma kan leda till konsekvenser som går tvärt emot vad hon egentligen vill, 

dvs. att hon blir våldsam och utagerande i något avseende. Det kan visa sig i att hon utan att 

hon önskar det, också blir avvisande gentemot andra och mot närhet. Därmed får det helt 

andra uttryck än hennes ursprungliga existentiella utmaningar.  

 

Tillich (1977) resonerar komplicerat men i mitt tycke också varsamt och respektfullt, om 

olika former av mod att överskrida ångesten. Han behandlar modet att vara till som del av ett 

större helt, vilket han anser på ett radikalt sätt leder till att jaget går förlorat i kollektivismen. 

Vidare behandlar han modet att vara till som sig själv i sitt individuella jag vilket han anser 

leder till att modet förloras i det existentiella perspektivet. Det är alltid en risk att modet som 

alltid hotas av icke-varat, antingen innebär att förlora sig själv till ett ting i helheten av ting, 

eller att förlora sin värld i och bli inkrökt och tom i sig själv. Han hävdar att dessa former av 

mod söker gå utöver sig själva och deras delaktighet i världen för att finna makten hos varat 

självt. Detta belyser att varje mod har en öppen och en dold sida i form av en religiös, andlig 

grund, vilken innebär att vara buren av makten hos tillvaron själv. Den religiösa grunden kan 

vara väl dold, ivrigt förnekas, väl förborgad i djupet eller på ytan, men den saknas inte helt. I 

en kaotisk situation, eller då någon (t.ex. Eva) upplever hotet från icke-varat som mest 

intensivt, verkar hon och kanske de flesta på något sätt bli medvetna av en sådan delaktighet.  

 

Jag tyder Tillich som att han visar på två olika slags mod vilka inte att utesluter varandra. 

Mystiken kan ge en delaktighet i tillvarons grund som närmar sig identifiering. Han hänvisar 

till Spinoza och en människas självbejakelse härledd ur den gudomliga substans hon är del-

aktig i. Modet i detta fall ligger bortom ädlingens mod som offrar livet. Tillich (ibid.) skriver: 

 
[Den] ”extatiske mystikern bejakar sitt innersta väsen gentemot de element av icke-vara, som 

finns i den ändliga världen, i Mayas rike… Makten hos det vara som kommer till synes i ett 

sådant mod är så stort att gudarna darrar av fruktan för den. Mystikerns mod att vara till varar 

lika länge som den mystiska situationen” (s 151-152).  

 

Men Tillich betonar att:  

 
”Då allt som är har del i varats makt, kan det element av identitet, på vilket mystiken vilar, inte 

saknas i någon religiös erfarenhet” (s 153). 

 



50 

 

Tillich (1977) hävdar att det i religionen utöver mystiken finns det personliga mötet med Gud, 

vilket ger ett mod till förtröstan av en personlig verklighet, eller  
 

”en personlig gemenskap med modets källa”. Den mystiska föreningen i sig och i religionen är 

motsatta typer, men utesluter inte i detta sammanhang varandra eftersom ”de förenas i det 

ömsesidiga polära beroendet av individualisering och delaktighet” (s 153).  

 

Han hävdar att det protestantiska modet till förtröstan inte grundar sig på förtröstan på sig 

själv, något ändligt, på någon kyrka utan enbart på Gud ovan teismens Gud, i det personliga 

mötet. Modet till förtröstan, eller modet att bejaka sig själv trots ångest, finns i att ”acceptera 

att man accepteras trots skuldmedvetenhet” (s 156).  

 

Den mänskliga tillvaron har i själva verket plats för att acceptera olikhet, vilket också Eva 

tycker är viktigt. Att vara olika är enligt Frankl (1990, 1987) den mänskliga existensformens 

särställning i varat. Om vi av olika anledningar flyr in i att likna massan så mister vi ansvarig-

heten, den viktigaste egenskapen. Människan bestäms inte av någon typ eller norm utan blir 

ensam ansvarig, men därmed ställs också viktiga frågor om livet, dess ändlighet och dess 

mening inte minst av unga vuxna. Man kan också ifrågasätta meningen med sin tillvaro och se 

den som något tvivelaktigt. När Frankl (1987) reflekterar över en biologilärares syn på att 

livet inte är något annat än en oxidationsprocess, så kan den naturliga frågan vara vad det 

finns för mening att leva. De allra flesta vill nog ändå att människan existerar på ett annat sätt 

än processen i ett stearinljus. Som jag ser på livet kan vi inte undkomma medvetenheten om 

att vårt vara har en historisk natur och inte kan tolkas lösryckt ur de aktuella sammanhäng-

ande helheter av relationer, vilka också bestäms av olika mening. Att bara söka leva historie-

löst eller att inte vara intentionellt riktad framåt kan ibland också ses som neurotiskt. Hos den 

genomsnittliga människan kan det även finnas en tendens att söka befria sig från betungande 

ansvar, t.ex. att hänföra sig i någon form av bedövande verksamhet.  

 

Som människor är det i nog första hand sunt i att ibland ifrågasätta livets mening. Inte minst i 

tider av stor själslig osäkerhet kan inte detta ses som sjukligt utan som att livets otrygghet är 

övermäktig och livets mening är mycket svårförståelig. I sådana sammanhang visar Frankl på 

att en livsbejakande livsåskådning har en större betydelse för överlevnad än en livsförnekande 

grundinställning. Då vi åter ser på Evas fall har hon starkt ifrågasatt och ifrågasätter livets 

mening, men hon har blivit medveten om att hon gillar olikhet och därmed också tar på sig att 

kunna vara annorlunda och att hon har ett personligt ansvar. Således antyder hon att hon 

bejakar livet, trots den otrygghet och osäkerhet som detta innebär. Men trots detta är det inte 

onormalt om det bakom uttalandet döljer sig osäkerhet om meningen med livet.  

 

Som avgörande dygder för den mänskliga existensen beskriver Frankl (den klassiska) 

psykoanalysen med ”saklighet”, individualpsykologin med ”mod” och existensanalysen med 

”ansvarskänsla”. Han betonar att människan inte skall fråga efter livets mening utan att 

människan istället är den tilltalade och är den som skall svara i handling, i varje konkret 

situation och i den egna personligheten. I existensanalysen avses att något blir medvetande-

gjort liksom i psykoanalysen, men analyserna har olika innehåll. För psykoanalysen finns 

förenklat det driftsmässiga och för existensanalysen det andliga, dvs. att jaget skall bli 

medvetet om sig själv. Frankl ser i viljan till mening inte bara en drift, dvs. att människan 

söker efter en inre jämvikt eller att tillfredsställa sin egen drift till mening. Han hävdar att 

viljan till mening alltid förutsätter ett eget fattat beslut. Med hänvisning till May, som 

framhåller att ”det existentiella synsättet återför beslutet och viljan till centrum av bilden” 

manar Frankl (1987) till försiktighet i att ”predika viljekraft och lära voluntarism” (s 49).  
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Frankl (1987) betonar att vår vilja varken kan krävas, efterfrågas eller ges order, det är i stället 

själva meningen som måste klarläggas, om viljan till mening skall komma fram. I min tolk-

ning är det alltså inte några svar som Frankl vill ge med sin filosofi, utan mer en nystart av 

personens egen självanalys. Det han hävdar mot homeostasteorin (lustprincipen) är att en 

lämplig spänning i form av rättesnören, vilka beror på att man vill fullfölja en mening, är en 

mänsklig förutsättning och ger mentalt välbefinnande. Men att bara orientera mot mening 

utvecklar inte friheten, vilken Frankl alltså kompletterar med ansvaret. Intentionerna i ansvar 

är dels att det finns en mening i att fullfölja ansvaret, samt dels att vi är ansvariga inför en 

levande varelse. Vi kan hävda att existensen är transcendent och inte bara intentionell, vilket 

leder till att det är mänskligt att rikta sig mot något annat än en själv. Mot existentialismens 

accent på ett subjektivt ”vara i världen” talar Frankl för mänsklighet som något engagerande 

och konfronterande, men där objektivitet inte förringas av subjektiviteten. Detta resonemang 

betonar med nödvändighet att den spänning som finns mellan varande och mening eller 

mellan realitet och ideal behöver bevaras. Ingen kan återupprepa den enskilda människans 

unika essens, den gäller bara den människans unika möjligheter att fullfölja en mening.  

 

För min del har jag erfarenhet av att vissa problem måste enskilt genomlevas eller genom-

arbetas för att kunna bli mer verkliga och utvecklande. Freud var medveten om att olika 

problem, t.ex. sexualitet också kan vara en billig flykt från att ta in existentiella eller 

filosofiska problem, vilket möjligen gällde Freud själv. Frankl tror på sin terapeutiska metod, 

men inte på att den är något universalmedel. En annan psykoanalytiker sa om sin metod enligt 

Frankl (1987) att hans metod visat sig vara den metod som passade hans individuella 

läggning, men att en annan behandlare kan känna sig tvungen välja att en annan metod. 

Bekännelsen var Freuds. Detta kan i Frankls termer breddas till att påminna om att psyko-

terapi kan ses som ”något utöver”, som något med transcendentala följder. T.ex. att ju mer 

mänsklig, öppen och möjligen kunnig någon är, ju bättre möjligheter öppnas för en högre 

dimension, omvärld och användning av outnyttjade inre möjligheter.   

 

Liksom en otränad katt eller hund, då någon pekar på någonting med sitt finger, så tittar 

katten på fingret, inte i den riktning fingret pekar. Vi människor har också ofta problem med 

meningen bortom det rationella, eftersom enbart tänkandet inte kan avslöja ”en högsta” 

dimension. Men genom en form av tillit kan människan i förtröstan sträcka sig efter den 

yttersta meningen med sitt liv. Eller som Cottingham (2003) kommer fram till, att människan 

inte helt och med hälsa kan vara utan ansvarighet till objektiva värden av sanning, skönhet 

och godhet. Om dessa värden förnekas, eller förminskas till en egen fördel, så kommer själva 

livets mening att förloras. Vi kan inte bara skapa våra egna värderingar. Inget är garanterat i 

livet men det goda kan möjligen kultiveras genom andlig disciplin i självkännedom och i tillit, 

hopp och respekt för andra. Det kan t.ex. uttryckas som att om vi agerar för att livet har en 

mening så har det tack och lov det. 
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ANDRA FALLET, PER 
 

Fenomenologiskt hermeneutiskt förfaringssätt  

 

Naiv läsning Narrativ: Per ur session 9  
”Att inte bry sig” 

Undviker att ta tag i något, gör det mest tilltalande om tvång kommer.  

Tonårens syn på livet som ett spel, ingen mening att bry sig om någon.  

Vuxna lever inte uppriktigt utan är som andra, jag är olik och besviken. 

 

 

Figur 4.  Strukturell analys. Narrativ: Per ur session 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Betydelseenhet 

 

1. Nej, jag har inte behov 

av att ta tag i något  

 

2. I gänget finns inte 

någon direkt hållning, 

t.ex. är vi inte bara 

negativa  

 

3. Vi njuter lite som 

tonåringar, ja så är min 

syn på livet 

 

4. Ja, livet är som ett spel, 

min risk är att släpas från 

mitt rum, att lida  

 

5. Så kan det bli, men jag 

bryr mig ändå inte 

 

6. Ja, jag tar väl ställning, 

men bryr mig inte om 

någon 

 

7. Kanske är jag 

vanvördig, flyr från att ta 

ställning som vuxen 

 

8. Egentligen är jag väl 

besviken  

 

 

Sammandrag 

 

Tar inte tag i något 

 tråkigt  

 

Olika inriktningar 

 

 

 

 

Njuta som tonåring 

 

 

 

Andra beslutar 

 

 

 

Inte bry sig  

 

 

Inte bry sig om någon 

 

 

 

Tonåring eller vuxen 

 

 

 

Besvikelse 

 

 

 

Undertema  

 

Vara likgiltig 

 

 

Vara anpassbar 

 

 

 

 

Vara livsnjutare   

 

 

 

Vara nära riskatt lida 

 

 

 

Vara undvikare 

 

 

Vara ensam 

 

 

 

Vara undvikare av 

vuxenhet 

 

 

Vara sviken  

 

 

 

Tema 

 

Vara förenad med 

kroppen 

 

Vara förenad med andra 

 

 

 

 

Vara förenad med självet 

 

 

 

Vara förenad med andra 

 

 

 

Vara förenad med 

kroppen 

 

Vara förenad med ideal 

 

 

 

Vara förenad med andra 

 

 

 

Vara förenad med sig 

själv 
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Naiv tolkning. Narrativ: Per ur session 21 

”Öppen för delar av sig själv” 

Söker efter något mer i världen. Granskar vad egna tankar om världen innebär.  

Reflekterandet om sig själv och om världen ger fantasier och föder känslor. 

Ökad medvetenhet ger nya perspektiv. 

 

 

Figur  5.  Strukturell analys. Narrativ: Per ur session 21 
    

Betydelseenhet 

 

1. Dröm: ”Jag ser marken 

uppifrån, någon reser sig 

ur terrängen. Personen 

blir dold, är klädd av 

naturen. Jag får pröva 

”dräkten”, lägger mig vid 

vägen. Anonyma (ändå 

kända) ser mig och frågar 

vad jag gör. Ser då att jag 

har mina kläder på mig”. 

 

2. Visar nog på mina 

tankar om världen, som 

inte håller 

 

3. Kanske behöver jag bli 

mer klar om vad jag gör 

och vem jag är 

 

4. Minns nu dröm som 

upprepats flera gånger.  

”Ser en varulv i fängsel, 

vars enskilda kroppsdelar 

dödar de människor som 

de får se. Jag står helt 

skyddad och ser på” 

 

5. Det känns 

apokalyptiskt, ja, en 

jättekatastrof, att jorden 

briserat, typ… 

 

6. Kanske att jag placerar 

det fruktansvärda utanför 

mig. Ser nu mer att det 

handlar om mitt eget liv 

 

 

Sammandrag 

 

Dröm om världens 

overklighet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohållbar dröm 

 

 

 

Ökad medvetenhet 

 

 

 

Dröm om det overkligas 

närvaro 

Överlevt i katastrof 

 

 

 

 

 

Undvikande 

 

 

 

 

Ökad medvetenhet 

 

 

 

 

 

Undertema  

 

Vara i öppenhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vara desillusionerad 

 

 

 

Var med insikt 

 

 

 

Vara iakttagare 

 

Vara överlevare 

 

 

 

 

 

Vara rädd 

 

 

 

 

Vara ensam 

 

 

 

 

 

Tema 

 

Vara förenad med andra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vara förenad med sig 

själv 

 

 

Vara förenad med sig 

själv 

 

 

Vara förenad med 

kroppen 

Vara förenad med ideal  

 

 

 

 

 

Vara förenad med ideal 

 

 

 

 

Vara förenad med sig 

andra 

 

 

 

 

Helhetsbedömning 

 

Tema – vara förenad med kroppen 

Per betecknar sin existens med en viss osäkerhet, dvs. han har fötts men tycker i nuläget inte 

att hans existens gör någon skillnad. Paradoxen i hans liv tycks här vara att han inte är något 

mer än ett sandkorn och med en känsla av litenhet, samtidigt som en omnipotens och 

radikalitet med stora förändringar anas.  
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Per kan uppfattas som att vilja vara intetsägande, trots att han också på något sätt inser att han 

som alla är intentionell, relaterad till ett sammanhang och vill därmed något med sitt liv. Att 

han inte bryr sig kan ju dock betyda att han söker undvika att fatta några avgörande beslut. 

Det är bara om han ställs inför att han absolut skall välja som han väljer och då vill han välja 

den mest bekväma vägen för honom själv. Detta är i princip den beskrivning som Sartre ger 

för en ond tro (van Deurzen-Smith, 2003). I detta fall uppmärksammar Per vissa sidor av sin 

erfarenhet och bortser från andra sidor, vilket medför att han på ett särskilt sätt fokuserar på 

ett självbedrägeri, ett liv i illusionernas tecken. Till viss del finns det kanske för alla ett själv-

bedrägeri som en grundläggande prestation för att kunna anpassa oss till livets krav, förvänt-

ningar och paradoxer?  

 

Sartres (1983) beskrivning om ond tro innebär att vi låtsas om att vi är något annat än vi är 

eller beskriver och därmed reducerar alla våra möjligheter till endast en verklighet. För Per 

innebär denna tendens att han håller bestämt fast vid att ”hans levande” är precis så som hans 

liv bör vara just nu. Eftersom han är arbetslös, inte anser sig ha någon chans att få något 

arbete och inte vill arbeta eller flytta hemifrån, så hjälper hans fysiska belägenhet honom 

också i detta ställningstagande. Men Per tycks ha en stor svårighet med att vara öppen för 

tillvarons oerhörda komplexitet. Sartre hävdar att vi människor är något mer än ett bord vilket 

har en essens, men enbart detta är inte människan, eftersom existensen kommer först och 

efterhand blir människan till vad hon är. Men vi blir inte helt verkliga, i stället finns en kärna 

av ett grundläggande intet. Om vi fortsätter att vara i ond tro och handlar i den tron bygger vi 

på vår attityd att inget kan förändras, att vi har en fast essens och ett bestämt sätt att vara. För 

Per kan detta tolkas så att han menar sig vara ingenting, i betydelsen som ett sandkorn. Men 

han ser inte att han liksom andra människor inte är någon definierad essens som ett objekt i 

sig själv, utan i stället är en existens som kan skapa sig till någon-för-sig-själv. Liksom andra 

människor längtar dock Per samtidigt efter att vara ett objekt och att bli för-sig-själv, ett 

subjekt. Hans och vår allas utmaning innebär att stanna kvar i denna spänning mellan att inte 

vara någonting och att upptäcka den vi är för oss själva i vår existens. 

 

Den till synes hopplösa kampen för människan som Sartres filosofi innebär, är ett existentiellt 

ifrågasättande och samtidigt medvetandegörande. Dagens existentialism (van Deurzen-Smith, 

2003) betonar mer val och frihet i stället för den ångest det innebär att se sig som ansvarig i en 

egen existens och för sig själv. Men som ansvariga vuxna människor har vi inte valet att inte 

välja – vilket ju är ett val. Att ha val och att välja gör att vi blir ansvariga och får frihet, men 

innebär en inte alltid önskad medvetenhet och realistisk reflektion. Ett antagande är att Per 

hellre vill fortsätta i sin tendens att undvika det ansvariga vuxenlivet och vänta på att de 

definitiva svaren finns. Det en terapeut kan göra är att söka öka medvetenheten om livet och 

de olika svårigheter och möjligheter vi människor har. Men Per har själv att välja, han har 

tydligt uttryckt att han inte längre accepterar att någon är pådrivande för hans livsutveckling.  

 

I ett existentiellt-fenomenologiskt perspektiv ses ångesten som en oundviklig aspekt av själva 

existensen. Men som jag förstår Cohn (2007) ser han det väsentligt att också överväga den 

psykoanalytiska aspekten för förståelsen kring den enskildes ångest. I detta synsätt utvecklas 

ångesten genom vårt liv beroende på de kontinuerliga erfarenheter vi gör av världen. Detta 

kan t.ex. innebära fokus på de katastrofala möjligheterna och medföra en kontinuerlig ångest-

föreställning. Samtidigt är ångesten en ontologisk aspekt av själva existensen och inte något 

resultat utifrån vår ontiska utveckling. Cohn sammanfattar bl.a. Heideggers (1992/1927) 

grunder i existentiell ångest genom i) att vara utkastade i en värld vi inte valt ii) nödvändig-

heten att välja, inklusive valet att inte välja, samt iii) insikten om att vi oundvikligt går mot 

döden. 
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Tema – vara förenad med andra  

Om det finns någon välfungerande interaktion mellan Per och hans sparsamma sociala 

kontakter är egentligen tveksamt. Per har nu ett visst samarbete för att behålla sin situation i 

jämvikt, men det tyder på att det är kontroll som dominerar motivationen. Per ser inte den 

andre som självklar eller önskad person och menar sig inte veta om han är älskad av någon.  

 

Per tycks inte ha upplevt eller upplever någon direkt tillhörighet eller delaktighet i sin sociala 

kontext. Han har beskrivit att han i sin barndom snarast var ett barn som ville göra uppror mot 

det mesta, men att han upptäckte att det gjorde ingen skillnad och höll i stället tillbaka sina 

känslor och reaktioner. Han genomförde sedan sin skolgång men bara för att alternativet 

enligt honom själv hade varit ett sämre val. I detta visar Per att han gör vissa val och är 

medveten om andras betydelse. Även här kan Sartres tankar (van Deurzen-Smith, 2003) vara 

till hjälp för att fördjupa reflektionerna. Liksom andra existentiella filosofer menar Sartre att 

förutom att förändra självet så behövs det en förändring av världen runt omkring självet. Om 

Per tänkte sig att han ville och kanske vill åstadkomma en förändring, så räcker det inte bara 

med hans eget tänkande utan det tycks även behövas vidgade reflektioner om vad familjen, 

samhället och världen omkring honom betyder för honom. Sartre pekar också på att självet 

och världen är intimt förbundna och att förändringar endast kan ske genom att deras olika 

inskränkningar och potentialer tas med. Den dynamiska kraften i relationerna till andra har 

enligt honom en huvudroll för den enskilde.    

 

Per tycks mena att han finns i ett spel där han söker att hålla en jämvikt, vilket ganska väl 

speglar det Sartre tar fram. Sartre hävdar att vi möter de andra först och främst som rivali-

serande medvetanden, vilka har rivaliserande källor till sin frihet och makt. Andra behövs för 

att kunna få ett erkännande av egen frihet. Per har inte fullt accepterat att han liksom andra är 

utelämnade till andras godtycke och att andra i sin tur behöver honom på liknande grunder. 

Den dynamik med dominans eller underkastelse som Per antyder, finns hos Sartre som en 

sadistisk strategi (dominans) eller masochistisk strategi (underkastelse). Dessa sätt ger vid 

användning bekräftelser och substans till de berörda. Men om inget av dessa sätt fungerar, 

vilket Per kanske underförstått vill visa, anger Sartre att det kvarstår att dra sig tillbaka från 

mänskliga relationer. Det innebär att hotet från den andres blick kan undvikas genom att till 

synes osynligt och njutbart kunna iaktta den andre och på så sätt ha den andre i sin makt.  

 

Per har sparsamma interaktioner med andra och denna tredje tillfälliga lösning som Sartre 

påpekar kan ses som ett försök som även Per använder sig av. Men Per är också ertappad i sitt 

försök att göra sig osynlig genom att utsätta sig för terapin. Den skamkänsla som Sartre pekar 

på vid ett sådant ertappande kanske också finns dold inom Per, men som också måste förstås i 

hans situation och utifrån relationen till den andre.    

 

Tema – vara förenad med sig själv  

Till synes kännetecknas Per av ett grubblande, vilket ändå rymmer en del tillförsikt. Kanske 

att detta bl.a. utvecklats/utvecklas genom internetsurfandet och i de samtal som finns i hans 

killgrupp. Det tycks dock som att han kan stå för sig själv i förhållande till killgruppen, vilket 

skulle tyda på en förhållandevis stabil självständighet och identitet. Per kan ses i en diskurs 

där han ifrågasätter världen med dess nuvarande framtoning av att alla fogar in sig i det 

vanliga. I den terapeutiskt inriktade förståelsen av existentiella filosofer kan detta perspektiv 

på livet gestaltas utifrån Heidegger (van Deurzen-Smith, 2003). Heidegger går liksom andra 

existensfilosofer, längre än att studera intrapsykisk dynamik och visar i Kierkegaards anda på 

det speciella med att vara mänsklig.  
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Heidegger införde begreppet Das Man som visar vår existens på ett ontiskt sätt och skiljer ut 

denna från de ontologiska kategorier, vilka han menar är livsviktiga för oss människor. Om vi 

inte störs av världen, objekt och andra människor kan vi konfrontera vårt vara i tiden och vår 

till-döden-varo, så att vi får en förståelse för vad vi är. En förmåga som vi då finner styrande, 

är att vi alltid finns i en befintlighet och intentionalitet genom vilken vi tar ställning till 

världen. En sådan karaktäristik är en viss sinnesstämning varigenom vi avslöjar vad vi är. 

Heidegger hävdar betydelsen av att vi uppmärksammar, avslöjar och efterhand förstår de 

stämningar vi har.  

 

En annan existentiell förmåga handlar om att förstå oss själva och världen, vilket vi främst gör 

genom självreflektion och reflektion. Kanske att Per på ett särskilt sätt har upptäckt att hans 

grubblande och reflekterande har hjälpt honom i många avseenden. Men han har också 

medgett att det ofta har blivit mer av ett stillastående grubblande än ett nyfiket reflekterande. 

För Heidegger (van Deurzen-Smith, 2003) handlar en förståelse om att söka efter vilka 

möjligheter vi har, respektive inte har i framtiden. För detta förutsätter Heidegger en öppenhet 

för det som är och att vi tänker oss in i en framtid (förståelse framlänges) som vi inte vet så 

mycket om. Hans kringsyn (försiktighet) används mot det lättillgängliga och bakåtsyn 

(hänsynsfullhet) mot andra människor. Genomsyn (genomskinlighet) används mot den egna 

personen.  

 

En ytterligare existentiell förmåga innebär att konkret få klart för sig situationers betydelser 

och att begripa världen och oss själva genom språket, dvs. genom talakten. Varat betonas på 

olika sätt i olika diskurser som kan vara kraftfulla, t.ex. att vara tyst. I motsats till diskurs 

sätter Heidegger prat, vilket företrädesvis finns inom Das Man. När det gäller Per så uppfattar 

jag att han är intresserad av att under terapin reflektera kring livet, kring sitt vara och sin 

diskurs. Men man kan ändå ana att Per har många frågor om sig själv och om att vara-i-

världen. Hans trevande konfrontation med världen och det mod som behövs för att möta det 

vuxna ansvaret är en väsentlig utmaning. Det viktiga i den existentiella terapin är att 

omdömesgillt och i Pers takt välkomna hans besvikelser över villkoren hans sitt liv, men inte 

minst den existentiella ångest och den skuld som båda är ofrånkomliga för oss människor.  

 

Tema – vara förenad med ideal 

Per upplever ganska uppenbart en betydelse och ett syfte med den ståndpunkt om världen han 

har gjort till sin. Den innebär att inte vara låst till en viss föreställning, ideologi eller tro. Per 

söker möjligen göra något ”filosofiskt/andligt” utmanande med sitt liv, men han är osäker på 

om han vill eller kan göra detta. Pers drömmar kan visa på vissa öppningar som han inte 

normalt har tänkt på och som möjligen kan hjälpa honom att förstå mer av sig själv och om 

världen. I den existentiella terapin är det främst Boss (van Deurzen-Smith, 2003) som har 

utvecklat drömmarnas funktion och betydelse i terapiprocessen. Boss var psykiater och 

psykoanalytiker och intresserade sig efterhand för Heidegger och en fenomenologisk bas för 

sin praktik.  

 

Boss hävdade att en ny utveckling mot existentiella alternativ behövs både för den klassiska 

analysen och för Jungs analytiska psykologi. van Deurzen-Smith (ibid.) pekar på att Boss 

olika erfarenheter av drömmarnas betydelser utgår från föreställningen att det finns en värld i 

drömmarna på liknande sätt som att vi har en dröm i det vakna livet. Relationerna i den ena 

typen av värld kan kasta ljus över den andra. De händelser som kommer upp i drömmarna 

betraktar han som om de var vanliga händelser och söker efter meningen i drömmen på ett 

fenomenologiskt sätt.  
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Således använder sig Boss inte av några drömsymboler eller Freuds tankar om önskeupp-

fyllande i drömmarna. För Boss uttrycker sig följaktligen drömmaren på ett speciellt sätt att 

vara och relaterar i drömmarna till världen omkring sig. Det innebär att vi i drömmarna själva 

frammanar den sorts värld som vi är redo att relatera till. Drömmen används enligt Boss så 

verkligt att paralleller kan upptäckas i aspekter på livet. Således kan drömmen belysa och 

förtydliga den speciella relationen till världen, samt visar möjligheter och begränsningar uti-

från öppenheten att se detta.   

 

Pers första dröm där han ser jorden uppifrån och där någon reser sig upp ur smutsen, kan 

tolkas som att världen i Pers ögon behöver betraktas som att den behöver förnyas. Människan 

skall bli ett med jorden och inte vara kluven till naturens villkor. En sådan tanke hade Per då 

han berättade vad han trodde att drömmen kunde betyda. Han tycker att vår världs konkurrens 

och jagande efter fördelar är onaturlig men att alla bara följer med i det som andra gör, t.ex. 

genom att arbeta bara för pengarnas skull. Per har på det sättet höga ideal och drömmar om 

människan som mer betydelsefull än att bara följa med andra. I drömmen vill Per identifiera 

sig med någon som kan leva med naturens villkor. Denne någon stör inte naturen utan är en 

del av naturen. En del av Per (hans ideala dimension) vill i drömmen pröva om idealvärlden 

håller för verkligheten. Han lånar, lever sig in i att leva med idealen, men han blir avslöjad av 

andra människor. Dessa andra är sådana som han både känner och inte känner, dvs. en 

dubbelhet så som Per tror att människor bara följer med, men att de egentligen inte känns vid 

detta. Enligt Sartre kan detta tydas som att de flesta lever som objekt och inte för sig själva. 

Men Per får i drömmen upptäcka att han inte bara kan leva i ytterligheter med sina ideal, 

(hyperkänslig) vilket han också reflekterar över gentemot att vara okänslig.   

 

Den andra drömmen är upprepad och drömmens rovdjur är en skräckinjagande kluven varelse 

som inte begränsas av att vara ofri. Per berättar att drömmen inte ger honom några känslor, 

bara att han själv är skyddad och osynlig. Han säger om drömmen att den är apokalyptisk 

(dvs. avslöjande av hemligheter om framtiden, världens undergång). Även här kan Pers kom-

mentar vara giltig att han för tillfället är skyddad (i intellektuellt upphöjda reflektioner) också 

i det verkliga livet. Men han reflekterar också något över att han söker undkomma det fruk-

tansvärda (primitiva) eller ovetbara, vilket väntar honom i framtiden som ansvarig vuxen.    

 
Analys av existentiella dimensioner 

 
Fysisk dimension 

Per beskriver att han är likgiltig för det mesta i livet. Han har till viss del alltid sökt att 

anpassa sig efter sina föräldrar om detta känns minst obehagligt. Han söker således efter det 

mest njutbara eller minst obehagliga i sitt existerande. Hans upplevelser har tydligen enligt 

hans egen beskrivning varit att han har haft det tråkigt. Till viss del tycks det vara så att han 

har varit duktig i skolan trots att han inte har brytt sig om skolan. Som liten beskriver han att 

han var mer busig än andra. Kierkegaard (1989/1843) resonerar om att det är de barn som har 

det tråkigt som blir bråkiga barn och oavsett om det är en allmän iakttagelse eller inte, så 

tycks det bekräftas i fallet Per. Det följer ju med en slags lättja i ett sammanhang som Per 

uttrycker, men hur kan likgiltighet och tråkighet förstås, t.ex. i fallet Per? Min tolkning av 

Kierkegaard är att ett avgörande problem är tråkigheten och inte lättjan. Istället är lättjan ett 

sinne som tillhör den humana ståndpunkten och som kan hävas genom arbetet.   

 

Mer grundligt skildrar Kierkegaard tråkigheten som en omedelbar genialitet samt en för-

värvad omedelbarhet. Genial tråkighet, passivitet, likgiltighet (indolens) påträffas sällan efter-

som den inte finns i naturen utan i andens värld, i hänryckningens tomhet.  
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Tråkigheten vilar på intigheten i tillvaron, eller bildligt att se ned i en oändlig avgrund. Den 

som har tråkigt ropar på omväxling men inte bara detta behövs som botemedel, utan mer det 

dubbeltydiga växelbruket. Växelbruket kan utföras genom att växla jordmån, t.ex. symboliskt 

då man är utled på något och tröttnar på än det ena än det andra. Men att växla till annan 

jordmån föreslår inte Kierkegaard som medel mot tråkigheten, utan föreslår i stället att skifta 

brukningssätt och utsäde. Han hävdar att ju mer man begränsar sig, desto uppfinningsrikare 

blir man. Det innebär en princip som inte söker extensitet (uttänjning) utan intensitet. 

 

Som jag uppfattar Kierkegaard (1989/1843) i det han skriver om våra olika val och möjlig- 

heter är det endast möjligt att göra ett etiskt val om det görs obetingat, där den estetiska sfären 

inte utesluts. Han skriver om det estetiska och det etiska:  

 
”det estetiska hos en människa är det i kraft av vilket hon omedelbart är vad hon är. Det etiska är 

det i kraft av vilket hon blir vad hon blir. Den som lever i och med och av och för det estetiska 

som är i honom lever estetiskt” (s 60).   

 

Kierkegaard skriver även om olika uttryck kring bestämningen av omedelbarhet. Om omedel-

barhet kännetecknar personligheten är den fysisk och inte andlig. En sådan livsåskådning har 

hälsan som det högsta goda, eller mer poetiskt att skönhet är det högsta. En annan estetisk 

livsåskådning har mottot: njut av livet, eller att leva för sin lust, vilket innebär att den är 

kännetecknad av mångfald. Den finns i den ändliga reflektionens sfär, i det timliga livet och 

är därmed omedelbar som ett barns omedelbarhet. Men Kierkegaard hävdar att människans 

ande kräver en högre livsform och att en strävan finns efter att ta sig samman och att söka 

förklara sig för sig själv i en förvärvad omedelbarhet. Min förståelse av detta är att människan 

som person utifrån Kierkegaard vill bli mer medveten om sig själv ”i sin eviga giltighet”. Men 

om denna rörelse och utveckling hejdas eller pressas tillbaka ligger tungsinnet på lur, 

eftersom det enligt Kierkegaard (ibid.) består av: 

 
”att icke djupt och innerligt vilja, vilket är all synders moder” [fast det] ”inte behöver vara ett 

dåligt tecken” (s 68).  

 

Ett annat stadium i den estetiska livsåskådningen finns i att ständigt gå utöver sig själv, med 

tanken som hastat iväg med tillfälligtvisa nedslag i fåfänglighet och ibland i ögonblick av 

hängiven njutning. Detta visar sig i ena stunden som väldig energi, men som snart följs av 

försjunkenhet och djup apati. Själsförmögenheten att minnas det egna livet och vad det 

rymmer av upplevelser saknas enligt Kierkegaard (ibid.), men den kraft som finns är för-

tvivlans kraft. Den utväg han visar på i denna situation är att välja förtvivlan. Då väljer man 

sig själv, dvs. inte sin omedelbarhet, inte behärskad av kortvarig lidelse eller sig själv i egen-

skap av tillfällig individ. Att i frihet och obetingat välja att förtvivla innebär att:  

 
”välja sig själv i sin eviga giltighet” (s 79).  

 

Kierkegaard uttrycker också detta förtvivlans val som att 
 

”jag väljer det absoluta, som väljer mig” (s 79).  

 

I min förståelse av Kierkegaard uppfattar jag att förtvivlans val är jag själv. Det sker då jag 

förtvivlar över allt som jag gjort i anpassning till andra och även uteslutit mig själv. Men 

denna förtvivlan är trots allt ändlig och det jag som väljs är mitt jag i sin eviga giltighet eller 

det absoluta jaget. Kierkegaards förslag i kriser är att välja förtvivlan, dvs. sig själv, inte sin 

omedelbarhet och sig själv i egenskap av tillfällig individ, utan sig själv i sin eviga giltighet.     
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I förtvivlan och genom att ta in krisen och kaoset i sitt liv kommer personligheten till ro, i 

frihet för att kunna erövra det absoluta, dvs. mig själv i min eviga giltighet. Enbart den etiska 

livsåskådningens hållning dvs. att leva för att uppfylla sina förpliktelser, ser Kierkegaard 

(1989/1843) som mycket ofullständig. Han hävdar att den sant etiska personen har en osäker-

het och oro inom sig själv, har fördjupat sig i det etiska och har det etiska inom sig själv. En 

sådan person äger sig själv som individ. Eftersom personligheten mognat i sin kraft genom 

pliktens intensitet finns ingen förvissning om hennes väsens eviga giltighet. Kierkegaard 

framhåller vikten av barnslig tillit vid lyssnande till andra och att i egna extrema livs-

erfarenheter och valsituationer göra väsentliga val mellan lidelser, lust eller sanning och 

helighet. Han tar upp att då det gäller frågor om livet medan livet fortsätter innebär att ju 

längre livet går och valet inte görs, skjuts det upp av personliga drivkrafter. Men med frågor 

som handlar om livet och varat blir dessa allt vanskligare att skjuta upp. Det liknar en 

styrmans situation på ett stort fartyg där det kanske bara för ett ögonblick är likgiltigt om 

beslutet skjuts upp. Underlåtenheten att ta tag i en verkligt väsentlig fråga kan visa sig vid en 

punkt i livet då antingen – eller inte längre finns, verkligheten har visat sig, andra har tagit 

beslut och den som hade valmöjligheten har förlorat sig själv. Därmed kommer det mer att 

bero på det allvar och det patos som används vid valet, än om valet blir rätt eller fel. Genom 

satsningen på innerlighet och energi i valet luttras personlighetens inre oändlighet och 

uppdagar naturligt om det blivit ett felaktigt val. 

 

För Kierkegaard (ibid.) är den enskildes val särskilt betydelsefullt och han skiljer mellan det 

estetiska, det etiska och det religiösa valet. Den som bara lever estetiskt och gör estetiskt val, 

dvs. där lusten och njutningen står i centrum, väljer inte i denna betydelse av val. Men sedan 

det etiska införlivats med den andliga erfarenhetens etiska grundbegrepp räknas det etiska 

före det estetiska, även om det levda livet karakteriseras som estetiskt. Enbart med det etiska 

kan valet bli ett val. I min tolkning avser Kierkegaard därmed att det mer beror på avsaknad 

av djup och innerlighet, än av hjältemodig objektivitet som det etiska för de flesta inte har gett 

sig tillkänna i sin totalitet. Han visar på vikten av mer kärlek till sig själv, men eftersom man 

inte upplevt vad detta ”själv” etiskt innebär, hjälper det föga att vinna ens hela världen. Den 

som väljer i det etiska ger en människa högtidlighet och stilla värdighet, t.ex. där Kierkegaard 

(ibid.) skriver om ett möte ansikte mot ansikte med en världskänd historisk figur som:  

 
”har givit deras själ en idealbild, som adlar deras väsen. Och ändå är detta ögonblick, hur 

betydelsefullt det än kan tyckas, ett intet i jämförelse med valets ögonblick” (s 58-59).   

 

Min reflektion är som hos May (1972), dvs. att det inte räcker med att rationellt besluta sig för 

något och att viljan kan komma därefter.  Man kan ju inte heller låta ”det omedvetna” styra 

sitt liv som ersättning för att utmana sitt mod att välja och kanske misslyckas i sitt val ibland. 

Det räcker föga med olika metoder, t.ex. att frigöra affekter, lika lite som att använda 

mediciner. Det handlar om att ta tag i grunden för att vilja, inte att i vår teknologiska tid bli 

upptagna av logik och kylighet, utan mer att också rikta sig mot det mänskliga hos människan, 

grundläggande kriser inklusive omedvetna begär och alla existentiella villkor. May visar på en 

neurotisk klient som han ett särskilt sätt upplevde känslig för det kommande och delvis kunde 

förutsäga framtiden. Han liknade möjligen Freud, vilken två årtionden före första världskriget 

påvisade de då förnekade sexuella problemen, vilka i full kraft bröt ut efter världskriget. May 

tänker sig i sin tur identitetsproblem, apati, passivitet och likgiltighet som den nya tidens 

problem. Som psykoterapeut bekräftar jag att dessa problem inte bara tycks finnas i fallet Per 

utan som en allmän tendens i vår tid. Att inte vilja är ofta inte obeslutsamhet utan att känna 

sig utanför och att inte vara ”där” i avgörande upplevelser. De mer påtagliga fasta punkterna i 

tillvaron har åsidosatts och den förändringarnas tid som vi lever i, påverkar enligt May (1972) 

djupgående störningar i kärleken och viljan.  
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Likgiltigheten är en motsats till kärlek, inte hat som vi kanske tänker oss. I tider av stora för-

ändringar och stress, vilket delvis också gäller Per, är det också tidvis normalt att låta bli att 

engagera sig, att vara utan kontakt, undvika nära relationer och vara mindre känslig eller låta 

bli att känna efter. Men i motsats till en inre mer konstruktivt avvaktande hållning så ger en 

fortsatt sådan hållning (schizoid hållning, värld) apati, tomhet, att ”inget spelar någon roll” 

och inte minst försämrade möjligheter att försvara sig som sig själv och överleva. May visar 

ett samband till Cézanne (Merleau-Ponty, 1982) som med sitt schizoida temperament sam-

tidigt visar både vad han ville vara och vad han ville göra. I detta ryms liksom det ovan 

beskrivna, att vara känslig nog för att tränga fram till de innersta psykiska konflikterna och att 

därigenom blotta en metafysisk mening och söka framställa vår värld i de djupaste former. 

 

Social dimension 
Tvekan att besluta sig för något kan t.ex. enligt Winnicott (1993) för ett spädbarn innebära att 

kroppsliga besvär utvecklas på grund av otrygghet och ångest. Pers berättelse tyder på att det 

delvis handlar om moderns ångest för att Per inte är normalt verksam. Inte minst mamman 

försöker med uppmuntran och efterhand med påtryckningar, vilka dock tycks öka Pers tvekan. 

Avseende barn förordade Winnicott att om man kan låta bli att göra någonting, så kan barnet 

efterhand öka sin tillit. Nyfikenheten kan successivt övervinna rädslan genom att tid och 

respekt för den enskildes process ges genom förälderns eller en terapeuts tålamod.   

 

I vår tid och i min verksamhet som psykoterapeut finns det en utbredd rädsla för att ha tråkigt, 

inte se resultat och att inte vara aktiv. För många barn tänker jag att det finns ett antal signaler 

om att arbete och sysselsättning är det som ger mening, vilket kan ge skamkänslor och oro då 

de inte gör något. Det ger en allmän känsla för att vi skall undvika tråkighet eller ger en rädsla 

för tråkighet. För en del människor finns det ett slags djupare behov av att i stillhet vänta på 

sig själv och bearbeta sina intryck på ett mer flexibelt sätt, än andra tycks känna igen. För Per 

är det så att han istället för att stressa fram eller i första hand sätta igång med att arbeta, så 

finns han i ett reflekterande, vilket också kan gå i stå. Per ger uttryck åt att han vill ha det 

skönt och inte ta på sig de förväntningar eller kanske den skam som hans uttryckande av sig 

själv medför för hans mindre reflekterande omgivning. Ett stillastående kan innebära ett 

tillstånd av tråkighet och en tomhet som även behöver ses som en möjlighet. I Winnicotts 

terminologi kan alltså inte den skapande impulsen regisseras. Men det finns ganska många i 

vår tid som är aktiva på olika sätt, kanske för en rädsla för tomhet eller för att känna sig 

ensamma och uttråkade. Också rädslan för närhet kan innebära att man väljer att inte ta 

ställning för olika relationer och riskera ens föreställning om eller erfarenhet av vad relationer 

innebär. Fastän vi inte minst i Bubers anda kan säga att vi är begåvade med varandra, så är det 

lätt till att människor isolerar sig, eftersom närhet väcker både ångest och hopp. Men att leva 

och att vara-i-världen fullt ut innebär båda att och lida att njuta. 

 

För den enskilde gäller det att finna sin egen mening med sitt liv, vilket för Buber (1985) visar 

sig som människans tvåfaldighet utifrån ordparen Jag-Du och Jag-Det. Detta betyder att jaget 

uppstår i en relation och att: 

 
”Jaget i grundordet Jag-Du är ett annat än det som finns i grundordet Jag-Det. Jag-Du kan endast 

uttalas med människans hela väsen och grundordet Jag-Det kan aldrig uttalas med en människas 

hela väsen” (s 11).  

 

Vidare skriver Buber att:  

 
”Världen som erfarenhet tillhör grundordet Jag-Det. Grundordet Jag-Du skapar relationernas 

värld … allt verkligt liv är möte” (s 18) [och] ”att i begynnelsen är relationen” (s 23).  
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Det går dock inte att bara leva i Du-världens möten. Tvåfaldigheten innebär att vi inte kan 

vara förutan Det-världen, dvs. den trista verklighetens alldaglighet och tråkighet, med plan-

ering, kontroll och yttre former för vår överlevnad. Dessa världar är därmed komplementära 

och förutsätter varandra, vilket jag uppfattar så att vi i vårt varande dynamiskt svänger mellan 

att leva nära eller på distans till Du eller Det. Vi kan t.ex. uppleva eller återerinra oss något av 

vad Du-världen har betytt av något eller några väsentliga möten. Om dessa möten blir levande 

inom oss och vi tar ett eget ansvar i kraft av dessa möten, kan Det-världen färgas av närvaro 

och mening (Jenner, 2005).  

 

Det kan tyckas som att Per inte föreställer sig att han har mött förtroende och erkännande, 

eller kanske respekt för sina intellektuella utmaningars skull och den olikhet han upplever sig 

äga. Kan Per känna kritik och mindervärde i sin situation, det tänkbart traditionella samhälle 

han växt upp och fortsatt lever i och som nu bidrar till hans likgiltighet? En gemenskap kan 

innebära en kontroll över den som sticker ut och är olik andra. Pers sätt att bli olik är inte 

odelat konstruktivt, utan tycks även vara en slags protest mot samhällets allmänna uppbygg-

nad. Den verklighet han vill uppleva kan ses som en slags förbindelse till hans drömmar. Han 

ensam överlever en jättekatastrof som omfattar hela jorden och han tycks inte ta in de oerhört 

starka känslor detta innebär. Per kan tyckas söka undvika att det innebär ett ansvar för den 

situation och de känslor han funnits och finns i. Känslor av att han skulle bry sig om vad hans 

föräldrar ansåg, vad skolan ansåg och vad världen ställer för villkor. Han reagerade med att 

bli arg men blev efterhand varse att det var mer effektivt att inte bry sig om något eller någon. 

Men han lurar sig själv (Sartre, 1983) ty då han förnekar sitt ansvar så förnekar han sig själv i 

en ond tro. Per uttalar sig t.ex. ”jag har inte bett om att få födas” och för en tro att inget är 

någon mening med. Att stå ut med detta är ytterst svårt, men som terapeut upplever jag att han 

också tycks visa en stark längtan att söka sin mening. I sina drömmar finns inslag av att just 

han på något sätt skall finna en annan högre mening med sitt liv, att kunna vara osynlig eller 

att överleva en totalkatastrof där ett vämjeligt djur kämpar för honom.  

 

Men att överge sina känslor, att inte ta på sig något ansvar eller någon skuld innebär samtidigt 

också en belastning av skuld. Han vill för föräldrarnas skull fullfölja gymnasiet, hjälpa sin 

tvångsansatte kompis och går i terapi för att gottgöra (Klein, 1988) en del. I detta samman-

hang kan det även prövas om det Per har med sig i terapin kan ses som en skuld mot bakgrund 

av Buber (1989a). Buber hänvisar t.ex. till Kafkas ”Processen” där Josef K. oförmodat 

anklagas för en obekant skuld i en till synes meningslös, absurd oordning eller tecken på en 

hemlig ordning. Men Josef K. lever ett förvirrat liv, ”ibland ivrigt, ibland i förbigående, 

strävar mot ett mål, nämligen att undkomma domen” (Buber, ibid., s 71). Josef K. gör en slags 

bekännelse som kan ses som en paradox, eftersom han anser sig vara oskyldig. Han får också 

en målares råd att förlita sig på sin oskuld. Josef K. förnekar sin ontiska skuld eftersom ”vi är 

ju alla människor, den ene lika väl som den andre”. En präst svarar: ”det är riktigt” men säger 

också: ”man skall inte överskatta olikheterna mellan oss” samt: ”så brukar de skyldiga säga” 

och att: ”den det angår talar om andra istället för att befatta sig med sig själv” (s 78-79). 

 

Det kan kommenteras att Per inte bekänner något och gör något i likhet med Josef K., dvs. 

han undviker kravet på att i lidande för hälsa belysa sitt inre mörker. I det innersta anas något 

och Per söker som Josef K. att mildra sin skuld något genom att söka efter mer hjälp. Buber 

(1989a) tar också fram Stavrogin i Dostojevskijs roman ”Demonerna” och gör gällande att 

Stavrogin är besatt av intighetens högmod och ”upphäver existensens mening genom att 

förneka den” (s 64). Stavrogin har gjort en skriftlig bekännelse om att ha våldtagit en liten 

flicka, men han återtar den eftersom han begär ett befriande språng, men nödgas dock inse att 

det är ett långvarigt arbete att finna upprättelse i sitt eget inre.  
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Den skuld som Buber tar upp är inte bortträngd som enligt psykoanalysen, utan är en med-

veten väsensskuld. När det egna inre motståndet mot denna kan övervinnas kan den egna 

insikten om sig själv nå fram till klarhet. I Pascals språk skriver han att ”människans storhet är 

förbunden med hennes elände” men ”Varken Josef K. eller Stavrogin har tagit på sig männi-

skans stund och har förlorat den” (ibid., s 92). Därefter gäller det att hålla fast vid en sådan id-

entitet med sig själv i ”ett rättframt och oförvillat förblivande i det stora ljusets klarhet” (s 95).   

Per visar möjligen en gryende insikt om sin situation då han säger: ”Kanske att jag placerar 

det fruktansvärda utanför mig” (se detta arbete s 52). Med en sådan fördjupad insikt kan en 

egen personlig klarhet om livet följa. Buber betonar vikten av att belysa det inre mörkret, att 

hålla fast vid en ödmjuk visshet om sambandet mellan den egna personen som den var och 

som den är. Därtill att söka återställa den kränkta existensens ordning på så sätt att ”det goda 

kan man bara göra helhjärtat” (s 58). Den existentiella skulden kan egentligen inte gottgöras i 

meningen att skulden kan återtas. Men vid ett möte med den jag är skyldig och med min egen 

insikt om mig själv, kan en existentiell skuld bekännas och kan medverka i att klara av dess 

följder. Buber tror även på ett tillstånd av högre pånyttfödelse i en transcendent existens.   

 

Personlig dimension  

Då Per säger att han inte bryr sig, kan det tyda på att han känner att han måste ha sin frihet, 

kosta vad det vill, t.ex. av ångest. Denna strävan att finna sig själv som person kan också 

inbegripa olika former av ångest, eller kanske mer möjligheten att betrakta ångesten i olika 

perspektiv. Freud hade två teorier kring ångest (Sjögren, 1997) dels den som var ”före 1926” 

vilken var mer primitiv och fysiologisk. Den innehöll att libidon förvandlades till ångest och 

stöddes av den kliniska iakttagelsen att en ångestfylld person påtagligt minskar sin förmåga 

till kärlek. Men han reviderade senare sin teori (Freud, 2001/1926) där han för fram tanken att 

känslan är ett tecken eller språk, där ångesten representerar en signaluppgift. Det innebär att 

då jaget känner sig hotat signaleras genom ångesten en förberedelse för jaget att en traumatisk 

situation är nära. Freud tolkade att denna process främst kom från det förflutna och var omed-

veten, eftersom situationer som egentligen inte är något hot ändå kan väcka ångest. Den för-

flutna ångesten kan i en psykoanalytiskt inriktad bearbetning lösgöras från en ny verklighet, 

t.ex. när tidens realitet beriktigar det omedvetnas tidlöshet.  

 

Allmänt sett är alltså s.k. neuroser fullt mänskliga där ångesten är ett uttryck för vår symboli-

seringsförmåga. Sjögren (1997) ser här en liknande tolkning av ångesten i existentiella reflek-

tioner, där bl.a. religioner alltid tolkat ångesttecken eller meddelanden som svårförståeliga, 

med symboliska tecken från det gudomliga. Freud tolkade således ångesten som något alla 

människor utsätts för av verkligheten på ett förskräckande och oöverblickbart sätt.  Jag tänker 

att ångest bör tolkas så att den hjälper oss till att något mer söka förstå vår existentiella 

utsatthet. Men det fråntar oss inte från vår existentiella utsatthet, insikter om det separata 

och/eller gemensamma eller mellan det vi tycks kunna förklara och det oförklarliga. Jag 

tycker att Kierkegaard skriver mycket tänkvärt (1989/1843), bl.a. om ångesten:   

 
”Ångest kan jämföras med yrsel. Den, vars öga kommer att skåda ned i ett gapande djup, han får 

yrsel. Men vad är orsaken? Det är lika mycket hans öga som avgrunden; ty om han inte hade 

stirrat ned … sålunda är ångest den frihetens yrsel, som uppstår då anden skall skapa syntesen 

och friheten skådar ned i sin egen möjlighet och då griper tag i det ändliga att hålla sig i. I denna 

yrsel segnar friheten ned. Längre kan psykologien inte komma och vill det inte. I samma 

ögonblick är allt förändrat, och i det att friheten åter reser sig upp, ser den, att den är 

skuldbelastad. Mellan dessa tvenne ögonblick ligger språnget, som ingen vetenskap har förklarat 

eller kan förklara” (s 168).  

 

Kierkegaards bestående erfarenheter finns i att ångesten är ett pris som vi får betala med skuld 

och ansvar för vår frihet och valmöjligheter.  
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Kierkegaard visade på möjligheten att ta på sig sin ångest i syfte att förverkliga sina möj-                     

ligheter, vilket inspirerat tänkandet och reflektionerna för många existentiella filosofer, t.ex. 

Heidegger (1992/1927), May (1986, 1977) och Tillich (1977). Tillich tar utifrån hotet från 

icke-varat upp ångesten från tre aspekter.  

 
[i) Ontiskt:] ”Icke-varats hot mot människans ontiska självbejakelse är absolut i hotet från 

döden, relativt i hotet från ödet” (s 49). [ii) Andligt:] ”Ett andligt liv, vari detta icke upplevs, 

hotas av icke-varat i de båda former, vari detta angriper den andliga självbejakelsen: tomheten 

och meningslösheten…i bakgrunden av tomheten står meningslösheten, liksom döden står i 

bakgrunden av ödets växlingar… Ångesten för meningslösheten är ångesten för förlusten av ett 

yttersta mål, av en mening som ger mening åt allt meningsfyllt …. Ångesten för tomrummet 

uppstår genom icke-varats hot mot speciella innehåll i vårt andliga liv” (s 51). ”Tomhet och 

avsaknad av mening är uttryck för icke-varats hot mot det andliga livet” (s 52).  

 

Detta hot kan beskrivas som latent hos människan genom vårt främlingskap och vår ändlighet 

som yttrycks i tvivel. Som jag förstår det tycks tvivel vara ett villkor för allt andligt liv och 

om tvivlet är totalt i stället för som element blir det existentiellt. Vid tvivel söker det andliga 

livet först hävda sig mot de trosföreställningar som inte ännu är undergrävda och kanske det 

tvivel som finns kvar kan överges men följs av ångest. Om frågor kvarstår men svaren bara 

ges av auktoriteter, överges friheten att ställa frågor. Därmed sker en flykt från människans 

frihet (Fromm, 1993) för att komma ifrån ångesten för meningslösheten, dvs. hon vinner men-

ingen men förlorar sitt jag. Uppgivande av personlighetens andliga sfär ger dock sår, offret av 

jaget i sin frihet kan ge effekter i form av en fanatisk självhävdelse för att också undertrycka 

andras andliga liv.  

 

Tillich (1977) skriver vidare:  

 
[iii) Icke-varat hotar också människans moraliska självbejakelse:] ”Människans tillvaro, den 

ontiska såväl som den andliga, har inte bara skänkts henne utan fordras också av henne. Hon är 

ansvarig för den; hon är bokstavligen skyldig att svara, om hon tillfrågas, vad hon har gjort av 

sig själv. Den som frågar är hennes domare, nämligen hon själv, som uppträder som åklagare. 

Denna situation framkallar den ångest, som i relativ mening är ångest för skuld, i absolut mening 

ångesten för att förkastas av sig själv eller för förtappelse” (s 55).    

 

Kirkland-Handley & Mitchell (2005) ger kommentarer till Tillich och dessa tre olika typer av 

ångest och håller med om att den autentiska reaktionen på existentiell ångest är att modigt ta 

på sig ångesten. Det innebär att vi blir mer i vårt varande då vi tar steg mot vårt icke-varande. 

Kirkland-Handley & Mitchell betonar att om ångesten noga och djupt kan förstås i en terapi 

tycks det inte innebära några problem att reducera eller eliminera ångesten. I en terapi med 

existentiella perspektiv ses således ångesten som den viktigaste allierade för att göra klienten 

underkunnig om illusioner och ge stimulans till ett mer autentiskt liv. Mitchell (ibid.) anför 

som kritisk kommentar till det existentiella terapiperspektivet att det är klientens förståelse av 

sin världsbild som är avgörande för terapins utformning.  

 
”It could be said that the existential approach is potentially at risk of relativizing people´s 

problem” (s 187).   

 

Kirkland-Handley (ibid.) anför att betydelsen av en psykoanalytisk (Bion´s) syn på ångest har 

varit särskilt värdefull för att förstå erfarenheter av panikångest. Mitchell (ibid.) skriver:  

 
”It seems to me that an ongoing open-mindedness to different ways of experiencing and making 

sense of anxiety is important. Maybe the existential therapist´s task is to try to be less sure about 

his or her understanding of anxiety in order to learn more about anxiety” (s 188). 
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Ideal dimension  
Pers tankar om att inget är meningsfullt leder mina reflektioner till hans kommentar över hans 

drömmar om det overkliga i tillvaron. Hans mening med livet har han inte funnit i det när-

varande samhället där han tycker att allt är beroende av pengar. Han skulle vilja se världen 

helt annorlunda för att finna sin mening. Drömmarna kan ses som längtan, kanske efter det 

orimliga. Att nå fram till erfarenhet om det overkliga, eller att lyckas överleva ondskan i apo-

kalypsen, Guds slutliga seger över ondskan. Cottingham (2003) kommer inledningsvis fram 

till att ett meningsfullt liv innebär att individen är engagerad (utan självbedrägeri eller andra 

psykologiska störningar) i tillförlitligt lönsamma aktiviteter vilka reflekterar individens ratio-

nella val som en självständig person. Men dessa val räcker enligt honom inte till, det finns 

någonting mer som krävs, nämligen att vårt engagemang åtminstone delvis är framgångsrikt. 

Cottingham skriver om en rik man som byggde ett sjukhus. På invigningsdagen slungades en 

meteorit mot jorden, träffade sjukhusets oljetankar och förstörde hela sjukhuset och många 

miste livet. Cottingham pekar på att mannen ville uppnå något väsentligt, men att även de 

bästa försök kan bli tillfälliga och kortsiktiga. Han exemplifierar också med Mose som förde 

sitt folk från slaveriet. Men innan Mose dog fick han se det utlovade landet och uppleva att 

hans liv hade haft en mening. Med exemplen visar Cottingham på två perspektiv att se på 

mening, dels som samhällsomfattande och dels på särskilda skäl.  

 

Den samhällsomfattande synen på mening kan vara av långsiktig karaktär, men i den materi-

ella världen kan den trots detta resultera i temporära förändringar. De särskilda skälen för 

mening kan beskrivas som en enskilds satsning, t.ex. i den rike mannens satsning på ett 

sjukhus vilket visar på det beryktade problemet med känsligheten i att satsa på godhet. 

Utövandet av godhet stöter ofta på hinder för att nå ett lyckat resultat och inte sällan 

förminskas det för att till slut bli medelmåttigt. Cottingham (2003) hävdar att det finns en 

ganska allmän åsikt om att det mest tillämpliga bidraget för ett lyckat resultat och även kring 

våra liv, beror av tillfälligheter eller tur. Det kan i så fall tyckas att det inte alls räcker med att 

vi uppriktigt söker göra det goda för att ge livet mening. 

 

För den skull finns det inga garantier för ett meningsfullt liv, meningen kommer inte flygande 

till oss bara på vår beställning. Vi har ett ansvar för att balansera vårt liv utifrån livets dubbel-

tydighet och att söka den egna meningen med vårt liv (Buber, 1985; Jenner 2005). Det 

innebär problem om den enskilda människan helt själv söker skapa sina egna värden och sin 

strategi i världen. Denna strategi strider också mot Bubers tankar om att allt verkligt liv är 

möte. Cottingham talar följaktligen för att vi som människor inte kan skapa våra egna värder-

ingar eller nå meningsfullhet genom egna mål och ansträngningar. Istället hävdar han att 

uppfyllandet av vår natur och mänsklighet är beroende av vår utveckling av mänskliga resurs-

er för bl.a. förundran och glädje över det vackra i världen. Detta gäller också utvecklingen av 

vår moraliska känslighet för medlidande och sympati samt den rationella dialogen med andra. 

På grund av det osäkra och bräckliga i den mänskliga tillvaron räcker det inte med en rationell 

beslutsamhet för att inrikta oss mot det goda. En fortsättning behövs med en tro på den 

ultimata återhämtningsförmåga som finns i det goda och att leva i ljuset av hopp (Waterworth, 

2001). Dessa egenskaper liksom den ursprungliga kärlek som inspirerar till dessa, är inte 

etablerad inom den vetenskapliga kunskapen, men den kan utvecklas i en andlig disciplin eller 

dimension. Genom att aktivt söka livets mening kommer vi att finna den.    

 

I mina reflektioner över att Per ser sig som överlevare trots odjurets (ondskans) härjningar på 

jorden, följer tanken att Per längtar efter ny meningsfull struktur i sitt liv. Kanske inte religiös 

struktur, även om apokalypsen finns i hans ordförråd, men någon större livsförändring.  
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Cottinghams (2003) belysning av samhällsförändring och individuella särskilda skäl för men-

ing kan för Pers del ses som orealiserbara. Ändå har Per en viss insikt om att hans föreställ-

ningar om sig själv och om världen kanske måste omprövas. Han är också ganska öppen för 

att pröva och söka se olika möjligheter, förutsatt att det kan ske utifrån hans egen situation. 

Vikten av att vara öppen och sökande i sin attityd till livets mening och meningen i vårt egna 

liv finns även hos Baumeister (1991). Men innebörden i meningsbegrepp förblir i stort ofull-

ständiga. Kanske att den individuella meningen ändå mest kommer ur ett förundrat sökande 

eller som en gåva, vilken i sin tur gör det möjligt att allt mer uppskatta livet.  

 

 

 

DISKUSSION 

 

Förfaringssätt och perspektiv 

En terapeutisk praktik kan i ett perspektiv bestå av reflektion-i-handling (Schön, 1987), dvs. 

att i det aktuella terapiförloppet söka förstå klienternas livsvärldar, möta deras upplevelser och 

erfarenheter utifrån praktikerns erfarenhet av att skapa mening av osäkra situationer. Detta 

innebär att kunskapsbildningens betoning finns på praktiskt kunnande, utifrån dialog och 

reflektion med växling mellan del och helhet. Denna studie har genomförts som reflektion-

om-handling, dvs. att i de konkreta situationerna på ett genomtänkt sätt söka formulera terapi-

processen efter det de har inträffat. I denna process kan den reanalyserade processen skapa en 

distans till situationen och ge möjlighet till att reflektionen kan förändra en praxis. I studien 

har reflektioner gjorts med inriktning mot två olika förfaringssätt, vilka båda betonar det prak-

tiska kunnandet och praktikerns erfarenhet. Det fenomenologiskt hermeneutiska förfarings-

sättet för forskning kring livsvärlden har främst erhållits från Ricoeur (1976) vilket också åter-

getts och utvecklats av Lindseth & Norberg (2004) samt Dahlberg et al. (2008). Studiens 

andra förfaringssätt innebär att livsvärlden delas upp i fyra olika dimensioner, vilka i studien 

behandlas främst från van Deurzen (2005, 2003, 1998). De olika dimensionerna betraktas som 

sammanlänkade och även inblandade i varandra.   

 

Min upplevelse är att de olika förfaringssätten har inneburit lite olika sätt att se på forskning 

om livsvärlden. Det fenomenologiskt hermeneutiska sättet innebär att genom en strukturerad 

metod mer explicit fånga upp och försöka förstå enskilda satser och sammanhang av en berät-

telse. Det kan också uttryckas så att det är en viss metodik där diskussioner är särskilt lämp-

liga, eftersom metodiken har influenser från både erfarenhet (konst) och vetenskap. För att nå 

en sannolik eller passande tolkning av en text måste tolkningsprocessen vara strikt. Kanske 

blir också texten mest meningsfylld om den har ett stort antal detaljer som kan passa in i en 

helhetsförståelse av texten. Studien har genom sin struktur och därmed i fallberättelserna, 

pekat på olika sätt att fördjupa egen och den andres medvetenhet och intentionalitet. En första 

förståelse av en detalj i en berättelse, kan i ett annat perspektiv bli förstådd på ett nytt sätt.  

 

Som kritik mot fenomenologisk psykologi har intentionalitet ifrågasatts genom att fenomen 

som känslor inte är intentionella (riktade mot objekt). Fenomenologer hävdar dock att mentala 

akter är intentionella (Spinelli, 2005). I olika former av rekonstruktion verkar härledningar 

och nya teoretiska perspektiv ge influenser till vidgade reflektioner kring klienters och den 

egna förståelsen av en terapeutisk situation. Att låta olika perspektiv mötas har inte sällan 

visat sig viktigt och kan t.ex. ge möjligheter till att en klients förståelse och integration av 

olika sammanhang ökar. Ricoeur (1976) påpekar att det alltid finns olika sätt att t.ex. förstå en 

text, men att meningsfullhet för människor utgår från de möjligheter som öppnas i syfte att 

välja en avgörande väg för en själv.  
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Också hos Heidegger (1992/1927) är förståelsen av fenomenologin och fenomenologins väs-

entliga uppgift att gripa tag i den som möjlighet, dvs. inte som verklig filosofisk riktning. För-

hållningssättet för att nå förståelse är att se världen som situerad, i en sinnesstämning som är 

bestämd av den speciella situationen. Innebörden av detta är att stämningen inte finns i 

subjektet och inte heller i det situerade objektet, utan i relationen mellan dem. Det ger i min 

förståelse betydelsen att stämningen är en del av upplevelsen, inte som i empirisk riktning att 

stämningen förläggs till subjektet med ett objekt som är oberoende av känslor. Denna studie 

om klienters och terapeuters möjligheter kan kanske också bidra till en viss allmänt ökande 

medvetenhet om olika människors möjligheter att se på världen och att vara i världen. Det 

enskilde har i sig själv avgörandet, t.ex. i reflektion om vilka intryck som bäst kan främja 

medvetenheten om att vara-i-världen och vad som ger mening i den egna livsvärlden. Det-

samma gäller även för reflektioner-om-handling i denna studie med reanalyser då det gäller 

dess två förfaringssätt samt enskilda delar av dessa.   

 

När det gäller de olika filosofiska reflektionerna kring existensens fyra dimensioner i livs-

världen, bygger mina reflektioner främst på van Deurzen (1998). Den existentiella terapins 

dialektiska grundsyn är inspirerad av naturens och existensens cykliska och växlande rörelse 

mellan olika motsatser och paradoxer. Detta gäller komplexa och paradoxala motsatser som 

t.ex. vara och icke-vara, närvaro och frånvaro, fastän dessa liksom andra motsättningar som 

ursprunglig källa har liv och död. Således omfattar det existentiella perspektivet ur min 

tolkning av van Deurzens synpunkt, att söka utforska olika erfarenheter utifrån att söka 

beakta, förstå och i sig omfatta mer av livets kontraster. I denna studie finns förutom kontrast-

erna mellan olika terapeutiska förhållningssätt en mångfald livsdimensioner av mänskligt liv 

och dess kontraster. Erfarenheter förutsätts ofta kunna bli nyanserade så att en tillräcklig 

överensstämmelse uppnås i takt med den enskildes medvetenhet, erfarenhet och upplevelse av 

en reflekterad livsmening och livsinriktning. Delaspekter av livet ses inte sällan i motsatser, 

vilka i stort sett kan vara komplementära, t.ex. att utifrån ångest utveckla autenticitet. Ibland 

utvecklas möjligheter att på längre sikt återta en helhetsmässig syn, där kontraster och 

variation kan beaktas. De existentiella dimensionerna avser att ge en slags reducerad bild av 

den omgivning som en människa under sin levnad färdas genom. De fyra dimensionerna ger 

ingen direkt klassifikation av någon persons karaktärsdrag eller visar på några diagnostiska 

kategorier, utan erbjuder i stället ett stort område för en mångfald av reflektioner. De två 

förfaringssätt eller metoder jag valt att använda i studien är således till synes något olika, men 

grundar sig båda på ett sökande efter en ökad förståelse av de aktuella texterna.   

 

Möjligen skulle de två förhållningssätten i studien kunna betraktas i sina ytterligheter. Det 

fenomenologiskt hermeneutiska sättet skulle i en tänkt tillämpad ytterlighet kunna behandla 

texten utifrån en närmast epistemologisk fråga om hur den formella sanningen om texten ska 

beskrivas. Texten skulle på ett sådant mer logiskt-vetenskapligt sätt prövas och beläggs uti-

från synsättet på att vara i världen sådan den är. I ett humanistiskt, samhällsvetenskapligt och 

pedagogiskt forskningsfält och i en kvalitativ process är det i första hand andra överväganden 

som gäller. Att söka belägga trovärdigheten utifrån Dadd (1995) t.ex. kring en återgivning av 

en speciell psykoterapeutisk situations, en texts innehåll och innebörd är också viktigt. Denna 

studie inom praktikforskning har sökt belysa trovärdigheten genom att ge teoretisk och 

erfarenhetsbaserad inblick i en fördjupad reanalys av fallbeskrivningar i olika existentiella 

dimensioner. Även dessa fenomenologiska aspekter kan vara begränsande. Utveckling i livs-

faser betonas inte och de ansluter inte direkt till unga vuxnas ibland ångestladdade situation 

inför vuxenlivet. Om Frankls (1990) terapimodell logoterapi hade använts, vilken betonar exi-

stentiell ångest och sökandet efter meningen i livet, så hade studien troligen visat på en annan 

slags förståelse av de två fallen. Liksom om jämförande kontrollerbar, empirisk studie gjorts. 
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Men att söka ge linjära/förklarande synpunkter kring mänskligt liv eller om att vara-i-världen 

sådan den är, upplever jag inte aktuellt. Studien har visat på möjligheter, t.ex. kring vad den 

sociala världen kan vara. Som praktikforskare har studien bidragit till nya erfarenheter, värde-

full kunskap och insikter om min profession, mitt förhållningssätt och kring psykoterapins 

betydelse för klienter. Förhoppningsvis kan dessa insikter leda till en fördjupad förståelse i 

min egen och andras praxis. För forskningen kring människans interrelationella erfarenheter i 

olika dimensioner och dess praktiska konsekvenser, tänker jag att betydelsen kan ökas kring 

de olika perspektiven, praktikforskningen och anslutande forskning utanför studiens situation.    

 

Det är dock inte ovanligt att vi i vår tid är starkt influerade av vetenskapliga förhållningssätt 

som till synes mest grundas på empiriska upptäckter. Bruner (1986) visar på hur det går att 

förhålla sig till en berättelse på ett paradigmatiskt sätt, dvs. utifrån en bra teori, stram analys, 

logiska belägg och bra argumentering. Men en berättelse och en text är ofta mycket mer än 

detta. Ett mer existentiellt sätt skulle kunna behandla texten i ett fantasirikare perspektiv, 

format av ytterlighetsfantasi. Detta perspektiv på texten kan betona särdrag som god historia, 

gripande drama eller med en fantasifull och trovärdig historisk skildring. Denna ytterlighet 

kan t.ex. visa på intentioner att framhäva en viss åtgärd, förändring eller konsekvens för en 

viss handling. Eller att antyda om en odelat mirakulös ståndpunkt som en fullt logisk erfar-

enhet. Men i stället för att föreställa sig att det kan finnas en tolkning av en text som är mest 

trolig, kan en berättelse innebära ett komplext sammanhang, vilket också är en högst sannolik 

erfarenhet för en psykodynamisk eller existentiell terapeut. En reflektion i denna riktning har 

Bruner (1986) då han tänker sig att en berättelse innehåller två områden som visar sig 

samtidigt. I det ena området finns det agerande argument som intentioner, mål och inriktning, 

förhållanden och verksamhet. Det andra området berör medvetenhet om att kunna veta, tänka 

och känna eller genom att mer eller mindre kunna veta, tänka eller känna.  

 

Även Buber (1995) har visat på det tvåfaldiga i mellanmänskligheten och de berättelser vi 

lever med, vilket han uttrycker som skillnaden mellan det som är och det som synes vara. Det 

innebär att dels leva utifrån sitt egna väsen och dels av att leva utifrån en bild av detta, dvs. 

låta livet bestämmas av det intryck av att vara som man vill göra. Väsensmänniskan betraktar 

den andre personligt och med en spontan blick, opåverkad av vilka föreställningar om sig 

själv han eller hon bör väcka hos den andre.  Bildmänniskan vinnlägger sig i stället om den 

bild och det uppträdande som gör bäst intryck på den andre. Främst gäller detta det som i 

bilden är det främst talande, dvs. den blick som verkar spontan och uttrycker ett oärligt men 

skenbart gott sinnestillstånd med tillhörande personlighet. På detta bildmässiga, reducerande 

sätt förnekas det mellanmänskligas existens. Men det paradoxala i våra liv och i våra berät-

telser om livet, återkommer. Kanske livet kan ses som två sidor av samma mynt. En sida av 

myntet är det mänskliga med vår individuella särskildhet, unikhet, självständighet och auto-

nomi. På detta sätt har vi en olikhet från alla andra, vilken t.ex. kan hävdas i ett oberoende av 

andra och att kunna stå på egna ben. Samtidigt finns också den andra sidan av myntet, att vi 

också är lika varandra. Det innebär t.ex. att förstå vad andra känner och upplever, känna igen 

sig i andra, dela med sig av sitt inre liv och bli förstådd av andra. Därmed finns frågan kvar 

om det som är och det som synes vara, också i de två fall som denna studie behandlar. 

 

I denna studie kan det formuleras så att olika perspektiv bryts. Psykoanalysen söker analysera 

och medvetandegöra teman eller symptom som intrapsykiska konflikter i en ontisk kompro-

miss. Existentiellt sett framträder ett symptom endast hermeneutiskt i en kontext där situation-

ens helhet klarläggs. Psykoanalysen omformar omedvetna, oacceptabla impulser och stärker 

därmed egot. Existentiellt reflekteras mer om oacceptabla ontologiska aspekter, livsavgörande 

element av existensen (Dasein), vilka tycks ha försvunnit från uppmärksamheten.    
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Fallstudien 

Inom psykoterapi kan olika metoder och teorier vara en hjälp till att hantera en intill omöj-

lighet svår uppgift, nämligen att finnas som professionell vid sidan av en medmänniska. För 

de två fallen i denna studie har metoder och teorier sökts från olika perspektiv och källor för 

att om möjligt fördjupa förståelsen av två unga vuxnas väsen och varande i världen. Avsikten 

har också varit att som psykoterapeut komma vidare från en till synes stabil grund av 

principer och metoder, vilken en dylik yrkesverksamhet kan vila på. Men å andra sidan kan en 

till intet förpliktande utveckling av intuitioner och fantasifullheter vara förödande om de inte 

är följdriktiga och klargörande i sitt sammanhang. I mötet med den andre och i en process där 

det mer lekfulla, kreativa, fantasieggande, öppna, ovetande och i sökandet ”bortom” kan det 

tillkomma intryck och insikter som leder till en mer omedelbar och spontan uppfattning. 

Sådana glimtar av nya insikter om vikten av att belysa olika perspektiv, kan t.ex. finnas i för-

nimmelser av meningen med en utsaga eller text. Det har varit stimulerande i detta arbete att 

på olika sätt söka reflektera vidare, utöver ett mer allmängiltigt, teori- eller erfarenhetsnär-

mande sätt. De två fallen belyser stämningar som vi allmänt och som unga vuxna, t.ex. i Evas 

ångest eller Pers likgiltighet och tråkighet, ställs inför oss själva, den Andre och det ovetbara.  

 

Vi människor, i egenskap av klient eller psykoterapeut, har att förhålla oss till andra, vilket i 

och för sig innebär att olikhet står mot olikhet. Det utgör potentiella eller verkliga konflikter 

att behöva uppfatta sig själv som en verklig person. Att vara en person innebär då att börja 

med sig själv, den egna förvandlingen medverkar till världens förvandling. I Bubers (1989b) 

synsätt handlar detta om att finna ett Själv djupt i sig och i egenskapen av en i världen levande 

person. Sökandet gäller inte ett individuellt eller självklart egocentriskt jag, eftersom den 

eftersträvade inre helheten inte görs för egen skull eller i att befatta sig med sig själv. Arbetet 

med att börja med sig själv, finna sig själv och utgå från sig själv men inte sluta där, görs 

istället för att kunna befatta sig med den omgivande världen. En psykoterapeut som tar på sig 

hjälpuppgifter och anar, blir varse, kanske medverkar till, eller visar en väg mot klientens exi-

stentiella nöd, överträdelse eller uppgörelse, kan inte undandra sig sitt ansvar att befatta sig 

med den andre.  Men den klient som fått hjälp att nå till sig själv som egen person utifrån det 

egna jaget, kan bara gå vidare själv på sitt personliga sätt (Buber, 1989a). 

 

Det är omöjligt och för övrigt etiskt främmande för mig som psykoterapeut att uttala mig om 

de två fallen och utvecklingen för dem som personer. Det jag kan göra är att söka närma mig 

olika klienter med en respekt, möjlig förståelse och med syftet att söka upprättelse för res-

pektive klients unikhet som person och den livsvärld hon eller han finns i. Det kan uttryckas 

så att både formen och innehållet i en berättelse eller ett mänskligt möte bör ses som en 

helhet. Studiens olika förfaringssätt ses som olika sätt att kommunicera och ingår den betydel-

sebärande helheten i en kontext, text eller ett samtal. På ett liknande sätt kan olika perspektiv 

och dimensioner på livet både vara enskilt viktiga, men även viktiga för varandra i en helhets-

betraktelse där olika utmaningar finns. En naturlig inställning och vetenskap kan ha frågor om 

som hur och varför vi och världen existerar, medan det i andra perspektiv frågas efter men-

ingen med vår existens. Det betyder inte ontologiska ställningstaganden utan i stället reflek-

tioner och föreställningar till yttersta verkligheten och anknytningen till Gud (Broberg et al. 

2008). En utmaning i studien var att genom en fördjupad analys av två fall pröva hur en 

psykodynamisk terapi kan vara grund för att mer komma till sig själv, i betydelsen att finna 

sin mening med sitt liv. Människan tolkas i den existentiella terapin som dynamisk och jag 

uppfattar inte att denna terapi förnekar dynamiska aspekter, men att de dynamiska aspekterna 

dock skall tolkas i ett större ontologiskt sammanhang (May, 1986). Detta innebär att den 

enskilda människans existens och vara är något mer än någon som kan förklaras av olika 

naturvetenskaper, eller helt kunna förstås i en humanistisk (klientcentrerad) betydelseram.  
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Detta hindrar inte att olika uppgifter om en klient t.ex. de drifter, försvar, relationer, social 

kontext eller betoning av symboler som tycks tydliga är avgörande i sitt sammanhang, men att 

det utöver denna kunskap finns existentiella sammanhang som handlar om personens 

omedelbara själv. Här tänker jag in mitt försök, att med min bakgrund och som existentiell 

terapeut, närma mig mänskliga möten på ett djupare sätt. Eller kanske mer än att känna till en 

människa, mer av att känna en människa. Att söka mer av en dialektisk gemenskap, en slags 

förening och ett sätt att visa kärlek, med beredskap att älska. Att närma sig existensen är 

också att närma sig icke-existensen som en del av livet, vilket inte minst i vår tid väcker 

ångest, men som också kan visa sig innebära en djupare glädje. Existensen, t.ex. frågor om att 

vara, att ha medvetande och kärlekens betydelser, kan inte bli helt förklarade i kategorier, men 

vi kan försöka förstå mer kring dem och kanske fördjupa meningen med vårt liv.  

 

För att finna sig själv som person tycks vi människor behöva skala bort en del antagen 

trygghet som binder oss vid ett sammanhang, men som inte är ett uttryck av vårt omedelbara, 

spontana eller sanna jag. Mina inledande reflektioner i studien kring barnets lek och skapande, 

om de får vara för sin egen skull, kan ses som en bas för autonom generositet, solidaritet och 

spontant eget liv samt inlevelse med andra och i världen. I den basen är inte olika egenskaper 

eller fack avgörande. Men hur kan en sådan bas, kraft och livsvärld utifrån sig själv utformas i 

en ofta fördömande, förnekande, falsk eller likgiltig värld som möter på vägen mot vuxenhet?  

Oftast finns ingen annan utväg än att gömma undan det levande livet. Det är så ett barn ser att 

andra har gjort och som de är beroende av. Ett annat alternativ är att inte bry sig och därmed 

missa en möjlig men svår insikt och mening med sitt liv. Freuds tankar om analysen kan ju 

ses som ett djupgående sätt att söka avslöja det uppbyggda omgivande falska skalet och 

därmed visa att det som återstår är människans vara. Men det mänskliga varat är mer än något 

som bara till synes mekaniskt kan plockas fram, eller ge en djup kännedom om sig själv. Det 

mänskliga innebär just att vara, men också att bli mer medveten om vad den enskilde i sitt 

varande som tänkande, kännande och kulturell person är på väg mot.  

 

I fallen finns olika sätt och troligen flera oupptäckta, att söka undkomma den egna existensens 

vara. Också erfarenhetsbaserad, levande och övertygande andlig tro är utsatt för vissa tvivel. 

Psykoterapier av olika inriktningar kan ge en viss problematik en ny lösning eller ge en ny 

livsberättelse. Men ingen garanti finns för att inte också denna är en slags kompensation och 

att ett nytt försvarssystem byggs upp.  Olika upplevelser kan ju ge klarläggande insikter och 

accepterande av sig själv i en viss trygg miljö eller sociala kategorier. Därmed kan det inte tas 

för givet att en person är accepterad i sig själv som existerande och själv ansvarig för sin 

existens. Det innebär också att det egna varat inte handlar om andras bedömningar om det 

egna varat eller vad andra betytt eller betyder för den egna existensen, utan att finna en egen, 

personlig värld. Den egna existensen är total, dvs. innefattande både den medvetna och den 

omedvetna upplevelsen och att se sig som en varelse och ett subjekt i världen. Vårt jag kan 

däremot ses som en viss del av personligheten och en avspegling av yttervärlden.  

 

Att existera betyder också att hela tiden balansera mot dödens framtida hot, men också den 

möjlighet detta medvetande innebär. Freuds livskrafter (varat) och dödskrafter (icke-varat) 

kan t.ex. av May (1986) ses på ett ontologiskt snarare än psykologiskt sätt.  I uppgörelser med 

döden kan existensen återvinna omedelbarhet och vitalitet om sig själv, andra och om världen. 

Sådana uppgörelser finns nära förtvivlan, det kan de två skildrade fallen visa på. Kanske kan 

uppgörelserna vila på att både förnuft och känsla (upplevelser) behövs. Som jag tolkar Camus 

(2001/1942) finns för honom ingen mening, någon skönhet eller något hopp att lita till. Det 

absurda och livet som en paradox betonas samtidigt som en egen idé om att vi skall klara av 

allt detta genom upplevelser, utan att se till förnuftet.  



70 

 

På liknande sätt finns det risk för att irrationalism och existentialism inte ger utrymme för 

mening, etik, moral eller hopp. Det är av största betydelse att upplevelser kring livets stora 

frågor kan levas, fenomenologi realiseras, inte bara reflekteras. Stora begränsningar finns i att 

förstå vår totala verklighet och ödmjukhet behövs inte minst för existentiella filosofer och 

praktiker (Spinelli, 2005). Det tycks mig väsentligt att inte från vetenskapliga aspekter av livet 

utesluta varje försök att pröva, söka tyda eller ge uttryck åt det som finns bortom vårt direkta 

medvetande. Detta kan betraktas som en möjlighet till att söka mer av mening och att ta 

ansvar för den andre, fast det ofta istället ses som missledande, onyttigt eller som slöseri. Ett 

ansvar för den andre kan ses i en diskurs att erkänna den andre och en möjlig fokusering på 

den andre som kategori kan undvika sanningar, vilka annars hade engagerats mot det onda. 

Men i min förståelse är det mer troligt att etiken kring granskningen av den Andre, innebär 

bättre möjligheter att se skillnadens betydelse även om detta också blir mer komplicerat. På 

detta sätt kan annanhet, skillnad och etik vara ett viktigt fortsatt forskningsområde avseende 

utbildning och lärande likaväl som inom psykoterapi. I Levinas (1992) termer blir skillnaden 

en ontologiskt given alteritetsetik som är oavhängig sociala styrkor.  

 

Annanheten är således absolut och oändligt ovetbar hos Levinas vilket kan innebära skillnad 

avseende t.ex. en förskollärares osynliga didaktik i leken (se detta arbete s 7), liksom även för 

mig själv som psykoterapeut och praktikforskare. Även i bästa välvilja kan vi oreflekterat 

alltför lätt komma bort från en våldsfri alteritet, dvs. lära något om den Andre mer än att lära 

något av den Andre. Men det finns väl både en strävan och en risk i att försöka forma, 

påverka eller handleda den Andre i en viss riktning om mottagarna inte beaktas som skillnad. 

En sådan skillnad innebär inte kunskap om någon, rationella principer eller kodifierad etik. I 

stället är det mer av eftertanke i oförutsägbara, uppmärksamma stunder om egen praktik med 

mottaglighet, öppenhet och känslighet för den Andre. Kunskap är en process av lärande, inte 

enbart om vad vi kan lära oss, utan kring hur vi lär av den Andre och vad den Andre betyder 

för oss Att lära av den Andre blir då mer än kunskap om, dvs. också en psykisk händelse i 

samspelet mellan vad som finns inom och utom subjektet, där mötet med annanheten är en 

förutsättning för meningen (Levinas, 1992, Todd 2008, Winnicott 1981). 

  

De unga vuxnas och andras kamp med meningen med livet och uppgörelser i förhållande till 

döden leder delvis mot förtvivlan, men kan också visa på något mer om oss själva och vår 

livsvärld. För Levinas (Kemp, 1992) leder sådana uppgörelser till ett ansvarstagande och en 

ny syn på den Andre, dvs. genom att förhålla oss till liv och död blir uppmärksamheten riktad 

mot den etiska dimensionen. Den suveränitet och potens vi som isolerade subjekt vill anse oss 

ha, t.ex. som unga vuxna, kan döden eller den okända framtiden ändra till en passivitet, även 

om inte allt hopp är uteslutet. Döden ger näring åt den existentiella ensamheten, den visar sig 

inte som ett föremål. Men förhållandet till döden påminner om förhållandet till den andre 

personen, att möta den andre ansikte mot ansikte, en händelse som inte heller kan behärskas. 

Framtiden är i båda fallen oförutsägbar. Förhållandet kan bli personligt genom att förhållandet 

till det Andra (döden) blir ett förhållande till den Andre (transcendensen). Det innebär att 

fruktan för döden blir en fruktan för att döda en annan. Fruktan för döden har därmed blivit 

till ett ansvar för den andre. Existentiella utmaningar tycks således vara en möjlighet för att 

söka fördjupad förståelse av bl. a. unga vuxnas situation. Fenomenologiskt hermeneutiska 

samt livsvärldsfilosofiska dimensioner ger en vidare inblick i den individuella situation och 

värld vi finns i. De olika kvalitativa aspekter som denna studie lyft fram visar på att det finns 

en mångfald perspektiv att reflektera vidare kring. Ett sådant område kan vara etiska aspekter 

kring olika perspektiv av mänskliga möten. I denna studie har detta inte explicit betonats men 

t.ex. Bubers och Levinas arbeten kan ge anledning till framtida studier och reflektion kring 

betydelser av möten.  
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Jag tänker mig att det betydelsebärande för en enskild i mötet med den Andre, kan ses som 

aspekter av förståelse och att öppenhet och att olika perspektiv har avgörande betydelser för 

möjligheten bli mer förstådd. Men att förstå och bli mer förstådd bygger inte sällan på att 

möta olika paradoxer, brytpunkter och spänningar. Levinas ser på mötet med den Andre som 

den etiska relationen mellan ett jag och den Andre som ett osjälviskt förhållande. Jaget är 

därmed passivt öppet för den Andre, utan jagets egoism eller kunskap om vad som är rätt. 

Mot detta bryts psykoanalysens projekt där våra relationer ses inom komplexa psykiska 

komplikationer av affekter med nyckfulla försvar, ambivalenser och identifikationer gentemot 

vår vilja. Omedvetna projiceringar, felsägningar och drifter kan också störa relationen mellan 

jaget och den Andre. Men Todd (2008) hävdar att spänningen mellan dessa diskurser, inklu-

sive deras gemensamma angelägenheter, bl.a. jagets bräcklighet mot kränkning, också skapar 

möjligheter till betydelsebärande reflektioner och lärande. 

 

Avslutande reflektioner 

Studien har berört vad olika livsvärldsperspektiv och berättelsers strukturer kan ha för betyd-

elser för att nå en ökad förståelse i terapeutiska möten. För att söka en fördjupad förståelse har 

jag utgått från den mer naturligt orienterade psykoanalytiska synsättet och närmat mig feno-

menologiskt hermeneutiska samt de fyra existentiella dimensionerna av livsvärlden. Jag har 

funnit att ontologiska aspekter på ett ganska påtagligt sätt ger en vidare insyn i vår kom-

plexitet som människor. Det har också visat sig mer viktigt att ta vara på olika intentioner som 

finns i förhållande till de mönster och den kluvenhet inför meningen med vårt liv som vi 

egentligen bär på. De existentiella insikterna och de val de innebär kanske kan innebära en 

ökad ångest, men också ett mer fullödigt liv. Mina egna insikter och reflektioner kommer 

därmed avslutningsvis av denna studie att beröra en del av de två terapifallens antydda men 

svårhanterliga frågor om livsvärlden och om livets mening. De olika existentiella dimensioner 

som används som ett terapeutiskt raster för att söka en ökad åskådlighet innebär också ett 

slags reduktion av livsvärlden. Detta är också en kritik mot psykoanalysen, dvs. att om ett 

slags schema eller struktur ges så innebär detta samtidigt en begränsning. Wittgenstein (1992) 

skriver: ”Begreppet översiktlig framställning är för oss av grundläggande betydelse” (s 62).  

Det skulle kunna tyda på att begreppet översiktlig framställning ses som en metod för att se på 

filosofiska problem och att beteckna en framställningsform för att söka klarhet.  

 

Den andliga dimensionen skulle kunna utformas så att den bara belyses inom sin dimension, 

vilket i så fall reducerar religionen till en del av ett filosofiskt begrepp. Men en tro på något 

metafysiskt och bortom orden, begränsas inte av våra mänskliga villkor. Om t.ex. tron har 

några begränsningar i materien, inom social, personlig eller andlig dimension, blir en sådan 

framställning en helt ny reducerad filosofisk konstruktion av det som kallas livsvärlden. Ett 

filosofiskt tänkande eller en filosofiskt utformad struktur kan därmed komma att söka kart-

lägga eller utforska religionens möjligheter. Eller att söka överbrygga skillnader mellan tro 

och otro utan att vara klar över vad sådana skillnader innebär. Jag uppfattar Wittgenstein 

(1992) och Eriksson (1998) så att språkformer är unika t.ex. inom religion, vilka har en djup 

karaktär som man inte ska filosofera om på ett sådant sätt att språkets faktiska användning 

rubbas. Wittgensteins övertygelse är att vi ”åstadkommer ett falskt sken” då vi inte skiljer på 

vad olika ting är, eller inte kallar dem vid deras rätta namn (Eriksson, s 60). För mig uttrycker 

detta att filosofin inte kan eller skall definiera t.ex. religiösa uttryck i ett ontologiskt språk-

bruk, men filosofin kan förvisso iaktta det religiösa språkbruket. Religionen kan bara visas i 

ett levt sådant liv främst från den enskildes meningsval, livsvandring, dvs. att söka förstå den 

enskilde hermeneutistiskt på sina villkor (Bengtsson, 1998). Andligt, religiöst levande ses av 

Wittgenstein (1998) som ett passionerat åtagande i det egna livet och har således inte i första 

hand sin grund i lärosatser, utan blir hållbart först genom en personlig erfarenhet.   
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Rizzuto (1979) betonar att Gud inledningsvis hos barnet är ett objekt i övergångsområdet, 

samtidigt som det finns utanför, inom och på gränsen däremellan. Men religion tenderar att bli 

starkt influerad av olika personliga erfarenheter och enligt Rizzuto särskilt från vår uppväxt 

och av representationer som vi då fått. Gudsrepresentationerna följer den allmänna mänskliga 

dynamiken med psykiska försvar, bearbetning och sammanställning liksom behovet av men-

ingsfullhet med sig själv, andra och världen i stort, dvs. relationer som färgar andra psykiska 

processer. Inte minst under den sena adolescensen konfronteras den växande individualiteten 

med ett behov av en mer sammanhängande självrepresentation. Detta ger adolescenten möj-

ligheter till att ta än mer avgörande beslut kring sitt liv, relationer, framtid och yrke. I 

utvecklingskrisen kan en egen nisch för att vara i världen finnas, t.ex. i egna erfarenheter, 

möten med Gud som anknytningsperson och i gamla eller nya Gudsrepresentationer.  

 

Cottingham (2003) anför att vi människor inte kan skapa våra egna värden eller nå mening 

enbart i våra egna mål. På grund av osäkerheten och skörheten i våra mänskliga villkor 

behöver vi därför något mer än rationell beslutsamhet för att orientera oss mot det goda och 

sköna. Vi svarar på skönhet som vi reagerar på sanning och godhet, dvs. som verkligheter 

bortom oss själva, som har makt att inspirera oss och dra oss fram i ljuset. Men att skapa en 

mening med livet är en ytterligt komplicerad fråga. Det är inte minst en fråga om att balansera 

mellan de yttersta alternativen, att det inte finns någon mening alls och att livet är menings-

fullt. Om livet i sig självt inte alls har någon mening, kanske Heideggers uttryck att vi är 

utkastade i världen innebär att bara vi själva kan skapa oss en mening är giltigt. Eller att i ett 

mer meningsfullt uttryck, där livet kan ses som en gåva av nåd och att livet kan förvaltas 

utifrån ett idealt, heligt eller religiöst perspektiv.  

 

Min förståelse av Cottingham (2003) är att han på ett tydligt sätt söker kringgå ett dogmatiskt 

dödläge i sitt arbete, genom att undvika religiösa doktriner i frågor bortom vår horisont för 

rationellt fastställbar kunskap. Jag tycker att han hittar ett produktivt sökande efter mening 

inom den allmänt andliga dimensionen. Ett av målen för Cottingham tycks vara att uppdaga 

något mer om hur viktig och dyrbar denna andliga dimension är. Den andliga dimensionen 

förbinder värderingar och åtaganden som vi möjligen allmänt delar och förhoppningen är hitta 

ett sätt att tillgodose detta utan att offra vetenskaplig eller filosofisk integritet. Ett medvetet 

och deliberativt försök är att ömsesidigt nyanserat söka överväga och problematisera olika 

alternativ, med ett framåtblickande syfte att föra en reflekterande dialog utifrån olika synsätt.  

 

Vid en sådan kommunikation övervägs och bryts egna och andras ståndpunkter mot varandra 

genom att vara analyserande, värderande och utmanande, samtidigt som de tyglas av respekt 

och vidsynthet (Habermas, 1996). Men det kan ifrågasättas om kommunikation eller dialektik 

allmänt sett kan vara genuint deliberativa, utan mer är ideal för en obehindrad frihet. I mitt 

synsätt är det också tveksamt om bättre (eller goda) argumentet allmänt sett har större kraft än 

mer homeostasbetonade argument. För mig är det dock betydelsebärande att t.ex. i detta 

arbete söka efter meningsskapande sammanhang samt reflektera över och bryta olika kun-

skapsbildande teorier mot varandra. Detta inkluderar att uppfatta livsvärlden på olika sätt och 

med livsdimensioner från min kontext som reflekterande praktiker och forskare. Att bli, vara, 

eller att finnas i delar av båda dessa förlopp, är delar i ett meningsfullt liv. Är inte ett liv unikt 

meningsbärande då det innehåller ett sökande efter värdeladdade erfarenheter vilka kan ge oss 

möjlighet att blomstra och vara kreativa som människor? Ett sådant blomstrande innebär att 

vår mänskliga kapacitet utvecklas för känsla och förnuft och att odla tilltalande känslomässig 

interaktion i öppen, rationell dialog med våra medmänniskor. Men kan detta ideal i linje med 

den moderna vetenskapens syn på universum ge förhoppningar om att en yttersta verklighet 

som på något fördjupat sätt främjar vår kamp för mening och godhet?  
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Vi människor kan inte garanterat veta någon fullt tillfredsställande härledning, slutsats eller 

konklusion om världen, trots att vi i en närmare reflektion kan tycka att det finns en högsta 

underliggande princip för mening, kärlek och godhet. Den karaktär av världen som olika 

reflektioner och underliggande system pekar mot gör att jag inte vill eller kan utesluta en 

tolkning av världen som innebär närvaro av en överordnad källa och mening med livet. En 

form av ett meningsfullt liv finns ändå i att den enskilde är engagerad i genuina och i första 

hand egenvalda sammanhang. Ett aktivt skapande och även meningsfullt lärande kan troligen 

mest utgå från personliga upplevelser, mer än att kunskaper överförs från en mer kunnig till 

en mindre kunnig person. En livssituation kan spegla den enskildes val som autonom repre-

sentant och förvaltare av att vara till som människa, eller kanske som slav. Meningen med 

livet kan i det sammanhanget ses på kort sikt eller som att ”bara” vara barn av vår egen tid.  

 

Men skulle inte alla dessa beståndsdelar i livsvärlden och i olika livsdimensioner vara tillräck-

liga för att ge mening för en människa i ett liv, oberoende av hur den yttersta karaktären av 

kosmos är sedd som av Gud skapad eller på annat sätt varande? Mycket av det ovan beskrivna 

tycks vara ett villkor för ett enskilt fritt associerande, skapande och meningsfullt liv. Men 

behövs det också något mer? Cottingham (2003) belyste (se detta arbete s 63) meningsfrågan 

med en berättelse om en rik man som med mycket kämpande byggde ett sjukhus där behoven 

var mycket stora. Han blev själv ruinerad genom sitt projekt. Den dag sjukhuset skulle invigas 

slog en meteorit ned i en oljetank, vilket ledde till att hela sjukhuset förstördes förutom att 

många människor miste livet. Många kommenterade med beundran den rike mannens goda 

avsikter, t.ex. med att ”göra något gott är bättre än att inte söka göra något gott”. Men den 

brutala sanningen är dock att ett mänskligts projekts värde ändå bara är delvis lyckat. Om vi 

söker se meningen på lång sikt eller i ett långt perspektiv ingår också vår mänskliga bräck-

lighet och hotet om vår personliga sårbarhet. Sårbarheten kan t.ex. skyddas av kollektiva ord-

ningar och vara till hjälp för individen. Men varje enskilds människas värde är beroende av 

den passion, den hjärtats inställning som den enskilda personen tar del av och lever för. 

 

Meningsfullhet kan ses på olika sätt, kanske inledningsvis genom eget kreativt lekande och att 

efterhand mer intentionellt rikta sig till eller mot det skapade, eller skaparen. Man kan t.ex. se 

Sisyfos (Benktson, 1976, Camus, 2001/1942) och hans öde, hans ensamma medvetna kamp 

mot livets lidande i det absurda utlevandet av mening, där Sisyfos föreställs vara en lycklig 

människa. Kan en tolkning av Sisyfosgestalten vara att livet är som ett intet och allt vårt 

sisyfosarbete förlorar sitt värde i ett naturvetenskapligt makrokosmiskt perspektiv? Kan inte 

det moraliskt sett goda livet ses som ett liv med möjligheter att uppfylla vår mänskliga natur? 

Eller kan livet i stället för den enskilde och för olika hela tidsåldrars liv ses som fragment i en 

meningsfull helhet? Våra frågor fortsätter. Kan hoppet vara ett fundamentalt element, en 

existential, i den mänskliga existensen? Kan homo viator, dvs. en människa på väg mot fram-

tiden, trots allt ge hopp? Ett hopp om framtiden i nuet som är större än mänskliga kategori-

seringar, karaktärer, villkor och konsekvenser, en större dimension med döden som en del av 

livet, eller en slags dimension av personlig tro. Tro som vidgar livet, pekar mot större möjlig-

heter, ett varande som bara kan föreställas, men som ett naturligt världsallt eller en makt i en 

yttersta välvilja, omsorg och nåd, naivt nog önskar oss att nå. 

 

Med fokus i en ideal (andlig) dimension kan strävan efter god moral och etik ge hopp om 

något större, trots att denna strävan ofta är krävande, svår och kanske omöjlig. Ett hopp som 

går utöver och trots allt kan bidra till ett påtagligt meningsfullt upplevande av att en större 

etisk ordning finns att förverkliga i vår värld. Att handla i en tro om att vår livskamp betyder 

något går utöver de direkta uttryck vi ser, t.ex. som en konsekvens av vårt genetiska ursprung.  
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Det innebär också att trots olika människors, kulturers och situationers obarmhärtighet, 

världens nöd och olika tolkningar av allt, så kan ett hopp finnas om att kampen för kärlek och 

godhet till andra alltid kommer att ha särskild stabilitet och bärighet. Det paradoxala tycks 

ändå vara att de grundläggande aspekterna av människans villkor är vårt beroende, vår ändlig-

het och dödlighet. Levinas etik hävdar vikten av mångtydig kommunikation, att ta en skön 

risk utanför kognitiv behärskning och en stabil mening mot annanhet. Är det då bara skenbart 

att söka efter mening i ett sammanhang, när otryggheten ändå finns med? Vore det inte bättre 

att minimera alla mänskliga otryggheter, använda alla resurser den moderna vetenskapen 

erbjuder eller redan har varit framgångsrik i, dvs. att göra vår tillvaro mer bekväm och säker? 

 

Min bedömning inom denna studies begränsningar är att många människor, också vetgiriga 

filosofer, visar på en tendens att hemlighålla den dystra verkligheten om vår mänskliga sår-

barhet från sig själva. Sker det genom omedveten och självbelåten optimism om den mänsk-

liga förmågan, eller kanske i föreställningen om människan som alltings mått? Aristoteles, 

vilken kanske är den mest inflytelserika av etikteoretiker, fanns i en tid där det bräckliga i 

människors liv var än mer tydligt än i vår tid, men ändå har människans bräcklighet förvån-

ansvärt lite berörts av honom. Är det inte anmärkningsvärt att den rationella verksamheten 

genom alla tider har fått stort genomslag, medan den mänskliga bräckligheten inte haft stort 

gehör, eller sedd som värd att beakta? Men en självreflektion visar sig också nyttig. Söker jag 

undvika konfrontationen med den oundvikliga mänskliga bräckligheten? Är det en allmän 

företeelse att söka se det positiva i livet och undvika oundviklig makt för subjektbildning. 

Eller strävar vi kanske efter egen intentionalitet kring livets ställningstaganden om oss själva 

och om livets villkor?  

 

Ytterst finns vi i ett eget liv. Jag kan delvis förstå och delvis göra mig förstådd i mitt liv.   

 
STEGET 

Jag måste få ge mej själv en dag 

då min tanke får sväva fritt 

en dag då jag tar mitt första steg 

och vet att det steget är mitt 

Jag vill vakna upp i ett eget rum 

och resa mig upp och stå 

på golvet en stund och fråga mig själv 

åt vilket håll ska jag gå. 

 

Ett steg i sänder! 

Och sedan ett steg till! 

Det blir härligt att se vad som händer 

När man går åt det håll man själv vill! 

Jag måste få fråga mig själv vem jag är 

och varför jag gör det jag gör 

Jag kan inte leva med dörren stängd 

om mitt liv står där utanför 

Och ropar man på mig från alla håll 

så svarar jag - Vänta en stund! 

I dag vill följa min egen röst. I dag är jag ingens hund - 

Ett steg i sänder! 

Och sedan ett steg till! 

Det blir härligt att se vad som händer 

när man går åt det håll man själv vill. 

 

 

Av: Kent Andersson 

(Kent Andersson var dramatiker, kabaréartist, skådespelare samt poet.) 
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