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ATT BLI TILL: EXISTENTIELLA PSYKOLOGERS SYN PÅ MÅLET MED SITT 
PSYKOTERAPEUTISKA ARBETE

                   Lisa Lönneborg och Isa Weiselius Larsson

Till  följd  av  en  ökad  strävan  att  utvärdera  behandlingsmetoder  vetenskapligt  uppmärksammas 
humanistiska  traditioner  mindre  inom  psykologi  och  psykoterapi.  Som psykologstudenter  har  vi  lärt 
känna terapiformer med olika grundantaganden om hälsa, som förespråkar olika tekniker för att nå ett 
visst  mål.  Syftet  med  denna  kvalitativa  intervjustudie  var  att  undersöka  hur  psykologer  med  ett 
existentiellt perspektiv ser på målet med psykoterapi. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med tre 
yrkesverksamma  existentiellt  inriktade  psykologer.  Materialet  analyserades  med  tolkande 
fenomenologisk metod och sammanställdes i teman som speglar informanternas upplevelse av att vara 
psykolog och arbeta utifrån filosofiska och humanvetenskapliga grunder. Resultatet visade hur målet med 
terapin  beskrevs  som  något  levande  och  föränderligt  snarare  än  något  definierat  och  mätbart.  Ett 
förhållningssätt som gav konsekvenser för det terapeutiska arbetet där metodologisk flexibilitet och ett 
kritiskt  förhållningssätt  till  sin  egen  kunskap  och  yrkesroll  var  särskilt  framträdande.  Resultatet 
diskuterades även i relation till uppsatsens underliggande frågeställningar och syfte med slutsatsen att 
existentiella perspektiv på psykologi sannolikt skulle berika psykologutbildningen. 

As a result of an increased effort to scientifically evaluate methods of treatment, therapies with humanist 
traditions risks less attention in psychology and psychotherapy. As students in psychology, we have come 
to  learn  therapies  with  different  basic  assumptions  about  health,  advocating  different  techniques  to 
achieve a certain goal. The purpose of this qualitative interview study was to examine how psychologists 
with  an  existential  perspective  looks  at  the  goal  of  psychotherapy.  Semi-structured  interviews  were 
conducted with three existentially oriented psychologists.  The material was analyzed with interpretive 
phenomenological method and summarized in themes that reflect the informants' experience of being a 
psychologist working on the basis of philosophical and humanistic grounds. The results showed how the 
goal of the therapy was described as something alive and changing, rather than something defined and 
easy measurable.  An approach that gave implications for  the therapeutic work where methodological 
flexibility  and  a  critical  approach  to  their  own  knowledge  and  professional  role  was  particularly 
prominent.  The results were also discussed in relation to this study´s  underlying issues and purpose, 
concluding  that  the  existential  perspective  on  psychology  likely  would  enrich  an  education  such  as 
university diploma in pshycology. 
 

Vad innebär det att vara människa, vad är det att leva ett liv och hur lever vi det väl? 
Dessa frågor gör sig gällande i all form av psykoterapi och tycks sakna enkla svar. Stiwne 
(2008a)  menar  att  varje  psykoterapiform  representerar  en  världsbild  och  en 
människosyn som aldrig är fri  från värderingar i  dessa frågor men att värderingarna 
sällan är tydliga för varken terapeuten eller för den klient som söker terapi. Psykoterapi 
handlar i grunden om “hjälp till självhjälp” (Hwang, Lundberg, Rönneberg, &  Smedler, 
2007  s.  324).  Definitionen  beskriver  psykoterapi  som  ett  hantverk,  en 
samarbetsrelation,  en kraftfull  interpersonell  process mellan klient och terapeut som 
generellt sagt syftar till att öka självinsikt och underlätta positiv förändring hos klienten 
(Hwang et al. 2007). Stiwne (2009) menar att alla terapiformer ytligt sett har samma 
övergripande  mål,  att  klienten  ska  återfå  full  hälsa  enligt  sin  egen  och  andras 
uppfattning samt kunna återfå sin vilja och förmåga att delta i livet (Stiwne, 2009). Trots 
att det finns en gemensam strävan efter hälsa så verkar det inte råda någon gemensam 
uppfattning  om  vad  hälsa  är  eller  bör  vara  (Stiwne,  2009).  Hälsa  kan  handla  om 
symtomfrihet, att exempelvis bli av med ångest, nedstämdhet eller fobier (Stiwne, 2009) 
och Svenaeus (2008)  skriver  att  de  flesta  som i  dagens samhälle  söker  psykoterapi, 
primärt är intresserade av självförändring i bemärkelse av just symtombefrielse. Den 
humanistiska  psykoterapitraditionen har  ett  holistiskt  hälsobegrepp som betonar  att 
hälsa är mer än bara frånvaro av sjukdom (Stiwne, 2009). Enligt existentiella perspektiv 
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bör hälsa och således psykoterapi även omfatta en strävan efter att leva väl, leva rikt och 
finna mening i tillvaron (Stiwne, 2009). Vilken förståelse en psykoterapeut har för sin 
teoretiska utgångspunkt, hur hen ser på människans varande och lidande, samt vilka 
konsekvenser det får för psykoterapiinsatsen är enligt Stiwne (2008a) något som sällan 
redovisas. Eftersom existentiell terapi vilar på tydliga ställningstaganden rörande dessa 
teoretiska  utgångspunkter  formuleras  terapimålen  annorlunda  än  i  andra, 
naturvetenskapligt  orienterade  psykoterapier  (Stiwne,  2008b).  Som  blivande 
psykologer  står  vi  i  begrepp  att  praktisera  terapiformer  som  förespråkar  olika 
grundantaganden om hälsa och därmed olika tekniker för att nå ett visst mål. Under 
psykologutbildningen  har  vi  tränats  i  att  anlägga  olika  teoretiska  perspektiv  på 
mänskligt fungerande för att skapa kontroll, resultat och förutsägbarhet i behandling. 
Nilsson (2008) menar att ambitionen att skapa allmänna gemensamma kategorier för 
mänsklig  fungerande  kan  ses  som  en  samtida  strävan  efter  att  kartlägga  “den  sista 
outforskade kontinenten- människan” (s. 213). 

Människor har på olika sätt alltid strävat efter att slippa lida, eller att åtminstone finna 
mening med lidandet (Svenaeus, 2013). Svenaeus menar att det är till den medicinska 
vetenskapen som många i Sverige idag, vänder sig till för att förstå och få hjälp med sitt 
lidande. Medicinsk vetenskap har på olika sätt, historiskt och dagsaktuellt, bidragit till 
att  öka livskvalitet  och minska sjukdom och smärta  hos  människor.  Psykologin  som 
vetenskap har i hög grad präglats av naturvetenskapen och som en naturlig följd präglas 
även  psykoterapin  av  densamma,  snarare  än  av  filosofiska  och  humanvetenskapliga 
traditioner (Nilsson, 2008). Den medicinska vetenskapen har i ökad grad fått träda in 
med  förklaringar  på  frågor  som människan tidigare  sökte  svar  på  inom exempelvis 
religion eller politik. Ett centralt verktyg inom den medicinska vetenskapen är diagnoser 
och diagnostik som för den enskilda individen kan ge lättnad och hjälp som kulmen på 
ett  långt  lidande.  Det  verkar  som  att  lidandet  blir  mer  uthärdligt  om  det  finns  en 
förklaringsmodell.  En diagnos får ofta en företrädande roll när det gäller förklaringar 
kring hur vi mår och på det sättet menar Svenaeus (2013) att andra orsaksfaktorer än 
den rent medicinska skyms när det gäller att förstå en människas lidande. Diagnoser 
skapar också riktlinjer för hur vi förväntas må i det samhälle vi lever i. På detta sätt sker 
ett  ständigt  samspel  mellan personen inom diagnosen och diagnosens mer generella 
funktion i en medicinsk struktur, som sjukvården. Gränsen mellan vad som är sjukt och 
friskt  är  i  ständig  omförhandling.  Psykiatriska  diagnoser,  såväl  som  somatiska,  är 
känsliga för kulturella omvandlingsprocesser och det uppstår hela tiden nya former av 
lidande (Svenaeus, 2013). Detta märks bland annat genom att vi kontinuerligt etablerar 
nya diagnoser, nu senast i den femte publikationen av den amerikanska Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013). 
Den ökade klassificeringen av mänskligt beteende som “impulsiv”, “tvångsmässig” eller 
“avvikande” ger att människan förstås utifrån den kategori hen tillhör, med påföljande 
givna begränsningar och möjligheter. Hur individens handlingsalternativ gestaltas ur ett 
subjektivt perspektiv uppmärksammas enligt Nilsson (2008) i allt mindre utsträckning. 

Psykologutbildningen i Umeå erbjuder olika förklaringsmodeller för hur problem och 
störningar hos människan uppstår samt hur de vidmakthålls utifrån två övergripande 
huvudströmmar;  den psykodynamiska  och kognitiva  (PDT och KBT).  Nilsson (2008) 
menar att dessa perspektiv erbjuder olika terapeutiska tekniker för ett behandlingsmål 
som  enligt  Nilsson  kan  liknas  vid  ett  “människoförbättringsprojekt”  (s.  224).  Detta 
projekt menar Nilsson (2008) inte bara märks i vården utan också i samhället då vi med 
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hjälp  av  träning,  coachning  och  skönhetsoperationer  strävar  efter  mätbara  sätt  att 
förbättra oss. Andersson (2004) beskriver hur denna måttstock skapas i vetenskapens 
namn i ett samhälle som har en övertro till vetenskapens förmåga, något som Andersson 
(2004)  menar  är  unikt  för  vår  tid.  Andersson  skriver  vidare  hur  en  övertro  till 
vetenskapen skapar ett tomrum kring värden där vetenskapen i sig blir en ny religion 
fast  utan  en  meningsbärande  relation  till  människan.  Nilsson  (2008)  beskriver  vår 
samtid som resultatinriktad på bekostnad av det som är meningsfullt i sig och Svenaeus 
(2013) menar att människans komplexitet riskerar att gå förlorad om det existentiella 
sökandet efter mening helt  eller delvis ersätts av ett resultatinriktat diagnostisk dito 
(Svenaeus, 2013). Psykoterapiforskningen har i hög grad koncentrerat sig på effektivitet 
och resultat i strävan efter att hitta den mest effektiva behandlingen. Forskningen har 
därför i  stor utsträckning uppmärksammat tekniska aspekter av terapi,  som mätbara 
resultat av samtal, diagnoser eller förändring i symtom. Men även olika behandlingars 
gemensamma  beståndsdelar  har  uppmärksammats  som  något  verksamt  (Wampold, 
2012). Andersson (2004) skriver att värdefrågor, moraliska frågor och livsfrågor saknar 
plats inom vetenskapen. Nilsson (2008) menar att psykoterapi bör sträva efter att skapa 
både resultat och meningsfullhet istället för att skilja dessa åt. 

På  senare  tid  har  filosofisk  konsultation  växt  fram  som  ett  alternativ  till  den 
psykoterapeutiska  kulturen (van Deurzen,  2003)  och  Stiwne  (2005)  menar  att  “den 
existentiella terapin är på väg in i Sverige som ett alternativ till etablerade terapiformer” 
(s.  81).  Vi  är  intresserade  av  vad  ett  existentiellt  perspektiv  på  psykoterapi  har  att 
erbjuda  oss  som  blivande  psykologer  i  ett  samhälle  där  frågor  om  mening  tycks 
underställas frågan om resultat (Nilsson, 2008),  men som samtidigt tycks göra ökade 
anspråk på att vidga förståelsen av exempelvis hälsa, lycka, lidande och meningsfullhet. 
Medicinsk vetenskap kan ge delförklaringar till  de utmaningar människan står inför i 
livet men verkar inte kunna svara på hur det kommer sig att vi är lidande varelser eller 
hur  vi  kan bemöta ett  lidande som ständigt  hittar  nya vägar  (Svenaeus,  2013).  Som 
blivande psykologer tror vi att vi behöver förstå hur vi kan lära oss leva med det lidande 
som  inte  kan  utrotas.  Vi  är  intresserade  av  vad  filosofin  erbjuder  människan  i  det 
livsprojekt som oundvikligen verkar bestå av både glädje och smärta. Livsteman som vi 
tror är aktuella i mötet med alla som söker terapi. Som psykologstudenter i Sverige idag 
behöver vi förhålla oss till och använda olika teorier och metoder som vill begripliggöra 
människors problematik.  Som van Deurzen (2003) skriver så klarar vi  oss inte utan 
dessa sätt att förstå livets komplexitet och vi ämnar således inte kritisera eller jämföra 
andra perspektiv på psykoterapi. Under arbetet med denna uppsats har vi tagit del av 
tidigare forskning som undersökt hur existentiella förhållningssätt kan integreras med 
andra  psykoterapeutiska  teorier.  Corrie  &  Milton  (2000)  belyser  likheter  mellan 
existentiella och kognitiva behandlingsmodeller och två litteraturstudier av Fernando 
(2007) och Ellerman (1999) har skrivit om hur “Brief solution focused therapy” (BSFT) 
och existentiell teori kan integreras i terapeutisk behandling där resultatet bland annat 
visar att metoden kan användas för arbeta med existentiella frågor. Fernando (2007) 
har  konstaterat  att  BSFT  kan  användas  som  en  kraftfull  metod  för  att  undersöka 
existentiella  perspektiv  i  klientens  liv.  Fernando  (2007)  redogjorde  för  hur  BSFT 
kombinerat med existentiella perspektiv framgångsrikt användes i  samtalsbehandling 
med kvinnor som överlevt en tsunamikatastrof. Ellerman (1999) har beskrivit hur BSFT 
kan integreras med existentiella perspektiv genom att med hjälp av tydliga metoder öka 
klientens  möjlighet  att  leva  livet  efter  sin  fulla  potential  genom att  låta  existentiella 
villkor  närvara  i  det  terapeutiska  arbetet.  Wilkes  och  Milton  undersökte  2006  hur 
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engelska  terapeuter  upplever  sitt  existentiella  arbetssätt  och  Stenberg  (2009) 
utforskade i sin examensuppsats vid Psykologiska institutionen i Göteborg existentiell 
psykoterapi  ur  psykoterapeuters  perspektiv.  Efter  att  ha  tagit  del  av  denna  tidigare 
forskning  på  området  och  utifrån  den  kunskap  vi  tillägnat  oss  under 
psykologutbildningen ville vi undersöka: hur psykologer med ett existentiellt perspektiv 
ser på målet med sitt psykoterapeutiska arbete. 

Vi ämnade uppnå detta syfte med hjälp av följande frågeställningar:
Vad  upplever  informanterna  att  ett  existentiellt  perspektiv  erbjuder  i  det  egna 
psykoterapeutiska arbetet? 
På vilket  sätt  upplever informanterna att  en existentiell  inriktning påverkar valet  av 
metod? 
Hur upplever informanterna att ett existentiellt  förhållningssätt integreras med övrig 
psykologisk teori och praxis? 

Bakgrund

Vi tror att det är meningsfullt för läsaren att inledningsvis få ta del av vår kunskap, så 
som vi tagit del av den från vår utbildning. Utifrån detta hoppas vi kunna ge läsaren och 
oss  själva  inblick  i  de  möjligheter,  begränsningar  och  potential  som  vår  blivande 
yrkesroll eventuellt rymmer. Vi ser det också som meningsfullt att introducera läsaren i 
centrala existentiella utgångspunkter men vi vill samtidigt understryka att vi inte gör 
något  anspråk  på  att  presentera  en  heltäckande  bild  av  någon  teoribildning,  det 
existentiella synsättet inräknat. De teoretiska perspektiv som denna uppsats bygger på 
är  ofrånkomligt  ett  resultat  av  våra  egna  val  och  intentioner.  Det  existentiella 
perspektivet på psykoterapi är ett av många “sätt att se” och det ligger i dess “sätt att se” 
att  vara öppen för det  mänskliga livets rikedom av motsättningar,  mångtydighet och 
komplexitet.  Att göra anspråk på att  presentera “ett  rätt  sätt  att  se” är i  vår mening 
paradoxalt utifrån den existentiella teorins mångfald. Med detta sagt vill vi betona att 
det är med insikt om vår ofullständiga förståelse och oundvikliga subjektiva påverkan 
som teori, resultat och diskussion beskrivs, redovisas och förs i denna uppsats. 

Psykoterapi som vetenskap
Psykoterapi som forskningsobjekt  och profession har  beskrivits  som format av både 
vetenskapliga och humanistiska traditioner. Den har ett så kallat “dubbelt arv” (Kimble, 
1984). Kimble beskriver hur olika syn på psykologins epistemologiska grund har gett 
diciplinen  ett  “identitetsproblem”.  Den  vetenskapliga  traditionen  har  skänkt 
psykoterapin  legitimitet  inom  hälso-  och  sjukvårdssektorn  och  den  humanistiska 
traditionen beskrivs ha fokuserat på de omvårdande, empatiska och meningsskapande 
beståndsdelarna  när  psykoterapi  praktiseras  (Wampold,  2012).  Messer  (2004) 
beskriver psykoterapins dubbla arv som något som ofta har splittrat disciplinen genom 
att vetenskapen och humanismen betonar olika sidor av samma mynt. Wampold (2012) 
menar  att  dock  målet  är  gemensamt;  “att  hjälpa  klienterna  att  komma  över  sina 
svårigheter och leva mer fullödiga och meningsfulla liv” (s. 21). 

Under  mitten  av  1800-talet  utvecklades  den  moderna  vetenskapen  i  takt  med  en 
kapitalistisk  och  teknisk  expansion  (Andersson,  2004).  Andersson  beskriver  hur 
modern teknologi, politik och medicin kom att präglas av vetenskapen och hur det blev 
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viktigt  att  urskilja  vad  som  var  vetenskap  och  inte.  Värdeomdömen,  politiska  och 
moraliska omdömen var sådant som föll utanför vetenskapen. Andersson beskriver två 
vitt skilda kunskapsintressen; den “förmoderna” vetenskapen och religionen som ville 
utforska hela människan och människans specifika plats i världen och den “moderna” 
vetenskapen som han menar kastade ut “det specifikt mänskliga ur sitt system” (s. 43). 
Under slutet av 1800-talet växte samtalsterapin fram som en vetenskaplig teori och som 
ett  medel  att  förstå den fysiska och biologiska världen.  Drivkraften var att  skapa en 
vetenskaplig teori som kunde behandla tillstånd som då ansågs sakna biologisk grund 
(Wampold,  2012).  Den  moderna  vetenskapliga  medicinen  utvecklades  parallellt  och 
bygger på materialism, en filosofisk term som stipulerar att materia utgör verklighetens 
enda grund. Freud med sin psykoanalys förenade intellektuella och vetenskapliga idéer 
när han integrerade psykologiska behandlingar i  en profession som grundade sig på 
materialism  (Wampold,  2012).  Van  Deurzen  (1998)  menar  att  psykoanalysen 
utvecklades ur ett naturvetenskapligt synsätt och efter en medicinsk modell,  utan att 
ändå vara en naturvetenskap. Vid övergången till psykoanalys rensades alltså moraliska, 
religiösa och andliga beståndsdelar bort och psykoterapin omvandlades till en sekulär 
aktivitet  med  nära  relation till  medicinsk vetenskap  (Wampold,  2012).  Under  1900-
talets första decennier betonade positiviströrelsen att grunden för vetenskap lades av 
observationer och att en borde undvika teoretiska begrepp som inte kunde iakttas. Det 
positivistiska idealet fokuserar på förutsägelser vilket utgår från att framtiden är det 
förflutna likt  (Andersson,  2004).  Detta  banade väg för  behaviorismen som med sina 
positivistiska ideal, på sina håll motsatte sig psykoanalysen och dess “ovetenskapliga” 
karaktär  (Wampold,  2012).  Omkring  år  1950  genomgick  psykoterapin  en  snabb 
utveckling  i  USA.  Psykoanalysen  utvecklades  genom  psykodynamiska  teorier  och 
samtidigt  som  en  mängd  terapeutiska  nyskapelser  växte  fram  introducerades  den 
existentiella  filosofin  och  den  existentialistiska  rörelsen  på  allvar  i  USA  (Wampold, 
2012). Wampold beskriver vidare hur existentialismen påverkade psykologin och hur 
den humanistiska psykologin beskrivs som en “tredje kraft” när den växte fram under 
1960-talet som ett alternativ till behaviorism och psykoanalys (s. 29). De humanistiska 
inriktningarna  var  uppenbart  icke-medicinska  och  väjde  oftast  för  inlärningsteorins 
experimentella rötter. Idag är humanistisk psykologi ett samlingsnamn för en rad olika 
skolor,  däribland den existentiellt  inriktade psykologin och terapin som av Wampold 
(2012) beskrivs vara närmare besläktad med filosofi än med vetenskap och medicin. 
Van Deurzen (1998)  menar  att  psykoterapeuters  stora  intresse  för  den existentiella 
filosofin och den existentiella psykologin inte är okomplicerat och varnar för risken med 
att bara belysa olika delaspekter av det existentiella tänkandet utan att egentligen ha 
överblick  över  den totala  människosyn som delaspekten hör  hemma  i.  van Deurzen 
(2003)  menar  att  den  filosofiska  dimensionen  kan  bli  urvattnad  i  och  med  att  det 
existentiella synsättet görs mer konkret och tillgängligt. 

Wampold  (2012)  poängterar  att  förklaringsmodellerna  inom  modern  psykoterapi 
skiljer sig mycket åt från de inom den medicinska vetenskapen. För en specifik åkomma 
har medicinen i normalfallet en typisk förklaring och en eller ett  par konkurrerande 
behandlingar  som  baseras  på  denna  formella  förklaring.  Inom  psykoterapi  finns 
däremot  en uppsjö  av inriktningar  där  ett  utbud på över  500 behandlingar  lätt  kan 
skapa  förvirring  angående  psykoterapins  förklaringsmodeller  (Wampold,  2012).  Ett 
spänningsmoment  uppstod  när  American  Psychological  Association  (APA)  utsåg  en 
arbetsgrupp  med  uppgiften  att  identifiera  behandlingar  som  var  vetenskapligt 
validerade. Wampold (2012) redogör för ett flertal kritiska röster angående det nära 
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sambandet  mellan  detta  projekt  och  en  medicinsk  psykoterapimodell.  Kriterierna 
utformades i enlighet med kriterierna för läkemedelsgodkännande hos det amerikanska 
läkemedelsverket  vilkas  kriterier  per  definition  gynnar  vissa  psykoterapier  framför 
andra  (Wampold,  2012  &  Hoffman,  Dias  &  Soholm,  2012).  Samtidigt  som  den 
vetenskapliga  ivern  har  haft  en  avgörande  betydelse  för  att  påvisa  psykoterapins 
effektivitet  har  andra  terapier  med  humanistiska  traditioner,  däribland  existentiell 
psykoterapi, förlorat status. Flera tidigare studier, bland annat Keshen (2006), skriver 
att bristen på tydliga definitioner och gemensamma perspektiv har gjort det svårt att 
manualisera och därmed utvärdera existentiell psykoterapi kvantitativt. Hoffman et al. 
(2012) uppmanar den humanistiska och existentiella terapin att i större utsträckning 
arbeta för att vidga förståelsen av begreppet evidens. Det teoretiska landskapet beskrivs 
av Wampold (2102) ha blivit  ännu mer komplicerat  i  och med ansträngningarna att 
integrera  psykologiska  teorier,  eklekticismens  popularitet  och  forskningen  om  att 
behandlingarnas gemensamma nämnare är viktigare än de specifika beståndsdelarna. 
Tidigare forskning relaterar dessa gemensamma nämnare till specifika beståndsdelar i 
just existentiell terapi (Oliviera, Sousa, & Pires, 2012) och menar att dessa beståndsdelar 
har en specifik mening och betydelse i en existentiell kontext. Elliott & Freire (2008) har 
sammanställt  en metaanalys gjord på  127 studier omfattande mer än 6500 klienter. 
Analysen sammanfattar fynd från olika humanistiska  terapiformer och visar på stora 
effektstorlekar där förändringen efter genomförd terapi tolkas som lika stor som efter 
exempelvis  en KBT-terapi.  Elliot  & Freire (2008) redogör för humanistiska terapiers 
empiriska  stöd  när  det  kommer  till  klienter  som  lider  av  depression,  trauma, 
hälsorelaterade  problem,  somatopsykiska  problem  samt  äktenskaps-  och 
relationsproblem.  Elliot &  Freire  menar  att  humanistiska  terapiformer  bör  erbjudas 
patienter  inom  hälso-  och  sjukvård  och  därmed  även  borde  finnas  tillgänglig  för 
studenter som utbildar sig inom området.

Existentiella Utgångspunkter
Att  förbereda sig på ett  möte med de tankegångar som existentiell  filosofi  består av 
kräver en vilja att träda in i en osäker och odefinierad värld, och samtidigt se bortom 
vårt behov av tydlighet, säkerhet och krav på lättsmälta svar på frågor (Cooper, 2003). 
Existentiell  filosofi  kan  upplevas  som  ett  motsägelsefullt  område  utan  tydliga 
definitioner.  Det  är  ett  område som förespråkar  mångfald  framför  enformighet,  som 
ställer frågor istället för att lämna svar och som stödjer subjektiva sanningar framför 
storslagna och allomfattande teorier och förklaringsmodeller (Cooper, 2003).  I denna 
uppsats  försök  att  begripliggöra  den  teori  som  ligger  till  grund  för  existentiell 
psykoterapi är det viktigt att betona att det inte finns en enhetlig och sammanhållen 
teori utan en mängd olika filosofiska bidrag. Cooper understryker att existentiell terapi 
till skillnad från många andra terapeutiska inriktningar saknar en personlig grundare 
och  har  utvecklats  spontant  i  olika  delar  av  Europa  och  i  USA.  Den  filosofiska 
underbyggnaden är stor, mångfasetterad och många gånger svårläst vilket har lett till 
olika tolkningar och ibland misstolkningar (Cooper, 2003). Dagens existentiella teorier 
ses  ibland  som  en  motkraft  mot  många  rationalistiska  och  teknokratiska 
detaljbeskrivningar av människan och hens varande (van Deurzen, 2003). Som tidigare 
har nämnts ligger det i teoriernas kärna att använda dem som “sätt att se” snarare än 
som givna och fasta förklaringsmodeller för mänskligt fungerande vilket innebär att det 
i en och samma teori kan ligga motsatta beskrivningar och sätt att se på en viss situation 
(van Deurzen, 2003). 
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Denna uppsats utgår främst i från den brittiska skolan för existentiell analys såsom den 
har  utvecklats  av  framför  allt  Emmy  van  Deurzen,  Ernesto  Spinelli  och  Hans  Cohn 
(Cooper,  2003).  År  1988  grundande  van  Deurzen ett  samfund  baserat  i  London  för 
existentiell analys utifrån filosofiska och psykologiska perspektiv. Den brittiska skolan 
beskrivs av Cooper (2003) som en av de minst enhetliga existentiella inriktningarna 
med  inspiration  från  en  mängd  olika  filosofer  som  Kierkegaard,  Nietzsche,  Sartre, 
Jaspers,  Merleau-Ponty,  Buber,  Wittgenstein,  Derrida  och framför  allt  Heidegger  och 
hans verk “varat och tiden” som anses vara en nyckeltext. Dessa ligger till grund för de 
teoretiska utgångspunkter som vi valt att presentera nedan.

Fenomenologi
Fenomenologin strävar efter att få grepp om sakerna så som de visar sig i människans 
erfarenhet av dem, utan att anpassa erfarenheten till en bakomliggande teori eller ett på 
förhand utsatt mål (Bengtsson, 2001). Den fenomenologiska teorin och metoden så som 
den  utvecklats  av  Edmund  Husserl  kan  ses  som  en  rörelse  som  till  skillnad  från 
traditionell vetenskap gör anspråk på att både utgå ifrån och samtidigt ge den “naturliga 
erfarenheten  rättvisa”  (Bengtsson,  2001,  s.  27).  För  det  existentiella  tänkandet  har 
fenomenologin bidragit  med grundläggande tankar kring det mänskliga medvetandet. 
Husserl menade enligt Bengtsson (2001) att medvetandet och världen hör samman på 
ett intentionellt sätt. Det kan kortfattat beskrivas som att medvetandet alltid är riktat 
mot  något  annat  än  sig  självt,  individen  är  alltid  medveten  om  “något”  (Bengtsson, 
2001).  Flera kända existentiella  filosofer såsom Sartre,  Merleau-Ponty och Heidegger 
byggde  sitt  tänkande  kring  dessa  tankegångar  då  de  anser  att  vi  för  att  förstå  den 
mänskliga existensen behöver lägga abstrakta hypoteser och filosofiska teorier åt sidan 
och istället fokusera på den mänskliga existensen såsom den faktiskt levs (van Deurzen, 
2003).  Den existentiella  psykoterapin vilar  i  viss  utsträckning på  en fenomenologisk 
idétradition, men Cooper (2003) beskriver också hur existentiella filosofer har ifrågasatt 
vissa av Husserls tankar,  exempelvis  Husserls  betoning av människans kognitiva och 
medvetna  processer  och  möjligheten  att  nå  ett  slags  “rent”  medvetande.  Den 
existentiella filosofin förespråkar också en ökad förståelse för att människans aktiviteter 
i  världen  alltid  är  förkroppsligade  och  konkreta  samt  att  medvetandet  alltid  är 
oupplösligt förbunden med världen (Cooper 2003).

Existens
Den existentiella filosofins beskrivning av människan tar sin utgångspunkt i förståelsen 
av, att och på vilket sätt, människan existerar. Det innebär ett försök att förstå både de 
gemensamma och allmänna faktorer som vi alla delar, och samtidigt de enskilda och 
individuella  faktorer  som  utgör  ett  specifikt  sammanhang  (van  Deurzen,  2003).  Ur 
existensfilsofi och fenomenologi formas ett perspektiv på människan och på hennes sätt 
att  leva,  snarare  än  på  hennes  psykiska  problem  eller  svårigheter  (Nilsson,  2008). 
Människan är utkastad i en värld där existensen är slumpmässig, tillvaron tidsbunden 
och utan ändamål. Ett liv utan ett definierat ändamål blir enligt Sartre (refererad i van 
Deurzen, 2003) absurt och frånstötande. Termen existens kommer ursprungligen från 
latinets ex-sistere och betyder “att stå fram, att framträda” (May, 1986 s. 62). Oavsett om 
människan  består  av  olika  biologiska  processer  eller  givna  mönster  så  är  det  mest 
avgörande, enligt May (1986), alltid att en person råkar existera i en viss tid och på en 
viss plats. May menar att den viktigaste frågan är hur människan ska bli medveten om 
och förhålla  sig till  detta faktum. Människan är enligt  Heidegger (refererad i  Stiwne, 
2009)  alltid  involverad  i  världen  och  möter  därför  eviga,  olösliga  mänskliga  frågor. 
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Dessa  handlar  om  existentiella  “tröga”  frågor  som  är  universella,  tidlösa  och  alltid 
närvarande,  exempelvis  livet  och  döden samt  vårt  förhållande till  andra  och till  oss 
själva.  Även  om  de  existentiella  frågorna  alltid  är  närvarande  blir  oftast 
medvetandegjorda först när människans tillvaro sätts ur spel eller blir ohanterlig. Förr 
eller senare kommer det tillfällen då alla människor behöver ställa sig frågor som bryter 
med vardagens rutiner, som exempelvis handlar om kärlek, liv och död, skuld, val, frihet, 
rättvisa, godhet och ondska (Stiwne, 2009). 

Till-varo
Den  existentiella  filosofins  kännetecken  är  att  den  intresserar  sig  för  ontologi, 
vetenskapen  om  människans  “vara”  (Jacobsen,  2000).  May  (1986)  beskriver  hur 
människan kan ses  som kanaler  för  varat  och därför  behöver  förstås  i  en helt  egen 
kategori. Människan lever, vare sig om hen tycker om det eller inte, med en redan given 
värld  som  bakgrund.  Ett  centralt  existentiellt  begrepp  är  intentionalitet.  Aronsson 
(2008) beskriver människan med sin intentionalitet som direkt medveten om världen, 
en till-varo som upplöser den klassiska föreställningen om människan och världen som 
en subjekt-objekt-relation. Människan befinner sig enligt existentiella perspektiv inte i 
en  inre  värld  som ett  mottagande  subjekt,  som  tar  emot  bilder  från  en  yttre  värld. 
Människan är  i  relation till  världen och har  en direkt  kontakt  med densamma,  utan 
några mellanliggande bilder av den. Världen har ett värde beroende på vad individen 
upplever sig ha nära eller långt borta ifrån sig och människan skiljer sig därmed från 
den redan givna världen eftersom hen inte kan förstås som ett ting eller ett föremål. 
Människan har,  som Sartre  uttryckte  det,  en existens  framför  att  hen har  en essens 
(Sartre, 2002). Detta kan förstås som att människan, inom ramen för sin existens, har 
frihet  att  välja  hur  hen  vill  utforma  sitt  liv.  Den  mänskliga  tillvaron  innebär,  enligt 
existentiella perspektiv, att människan alltid lever i en värld med andra människor och 
att  hen i  grunden är otillräcklig som enskild individ (Jacobsen,  2000).  Människan är 
aldrig  isolerad  utan  hyser  enligt  Heidegger  (refererad  i  van  Deurzen,  2003)  en 
grundläggande omsorg  om världen.  Denna  omsorg  uttrycks  som ett  “ombesörjande” 
gällande föremål och som “omvårdnad” vad gäller andra människor (van Deurzen, 2003, 
s. 63). Enligt Heidegger får denna omvårdnad en negativ innebörd om den innebär att 
individen fogar sig och styrs av andra.  van Deurzen (2003) beskriver hur Heidegger 
benämner ett likriktat sätt att leva som inautentiskt och menar att det enda sättet att 
återkräva ett autentiskt vara är att acceptera att vi en dag ska dö och att livet därmed 
har begränsningar. 

Självet 
Människans själv benämns enligt Heidegger (refererad i van Deurzen, 2003) som “där-
varo” (s. 60) och innebär att människan alltid är i relation till en omvärld. För att komma 
underfund med sin i-världen-varo behöver människan enligt  Heidegger  klargöra och 
återupptäcka  det  som  finns  och  är  begripligt  för  just  henom.  van  Deurzen  (2003) 
refererar till Sartres idéer om hur självet utvecklas hos människan (s. 77). Människans 
“själv”  beskrivs  av  Sartre  som  ren  intentionalitet,  som  en  icke-självmedveten 
medvetenhet. Intentionaliteten likställs inte med människans drifter men beskrivs ändå 
som ett “icke-rationellt och icke-reflekterande tillvarotillstånd” (van Deurzen, 2003, s. 
77). Denna medvetenhet förutsätter att människan är en målinriktad varelse snarare än 
full av drivande drifter. Människan riktar enligt Sartre in sig på de saker hen möter och 
bildar relationsmönster till det som verkar mest angenämt och tillgängligt. Sartre menar 
likt Heidegger att människan är oupplösligt förbunden med världen och de människor 

8



som befinner sig i denna värld (van Deurzen, 2003). Enligt Sartre skapar människans ett 
själv  i  enlighet  med  hur  hen möter  dessa  människor.  Självets  förändring  är  således 
beroende  av  sitt  sammanhang  och  Sartre  menade  att  förändringen  inte  enbart  kan 
inbegripa självet och dess mål utan behöver göras i förhållande till den kulturella och 
sociala värld som vi lever i (van Deurzen, 2003). Självet och världen är så sammanvävda 
med varandra att individen inte kan förändra sig själv eller uppfatta sina möjligheter 
utan att samtidigt beakta de begränsningar och möjligheter som finns i den omgivande 
världen (van Deurzen, 2003). Människan har en tendens att sträcka sig ut ur sitt själv, ut 
i världen och sträcker sig efter både människor och ting. Självet beskrivs därför enligt 
Sartre som en kontinuerlig intersubjektiv process. Människans självbild bekräftas av att 
vi behöver den andra och att själv vara behövd. Sartre menade att vi som människor i 
världen är beroende av varandra och att det leder till att vi är utelämnade till varandras 
godtycke.  Att  vara  beroende  av  andra  människor  påminner  individen  om  sin  egen 
sårbarhet och enligt Sartre är det denna rädsla som leder till att människan skapar en 
illusion av stabilitet i sig själv (van Deurzen, 2003). 

En annan existentiell  filosof som betonade människan som en relationell  varelse var 
Martin Buber. Enligt van Deurzen (2003) menade Buber att det inte finns ett isolerat jag. 
Jag-du  relationen  innebär  att  individen  är  beredd  på  att  helt  överlämna  sig  till 
erfarenheten av mötet med en annan person och samtidigt är öppen för att möta den 
andra. När ”jag” närmar mig den andra som ett ”du”, närmar jag mig enligt Buber med 
hela  mitt  vara  och söker  samtidigt  den andras  hela  vara.  Till  skillnad från när  ”jag” 
närmar mig den andra som ett ”det” så närmar jag mig bara med en del av mig själv, 
därmed vänder jag mig endast till en aspekt av det andra och därmed bara till en aspekt 
av  mig  själv.  Enligt  Buber  (refererad  i  van  Deurzen,  2003)  behövs  båda  typerna  av 
relaterande men att jag-du sättet är det viktigaste. Enligt van Deurzen menade Buber att 
jag-det relaterandet ger oss möjlighet till  kontroll över världen och oss själva. Jag-du 
relaterandet återför oss till själva relaterandet och möjliggör enligt Buber att vi åter blir 
hela.

Medvetande
Det  mänskliga  medvetandet  karaktäriseras  av  intentionaliteten.  Medvetandet  är  en 
förbindelselänk  mellan  ”jag”  och  ”världen”  och  allt  som  “jag”  gör  står  i  relation  till 
världen (van Deurzen, 2003). May (1986) menar att människan är den varelse som i och 
med sin medvetenhet också ansvarar för sin existens. Ur det mänskliga medvetandet 
blir människan dömd att uppfinna sig själv och göra någonting av sin existens (Deurzen, 
2003).  Det  är  vanligt  att  människan  erfar  detta  som  ett  hot  och  ägnar  sig  åt  ett 
förnekande genom att kasta sig över givna sociala roller, identiteter och karaktärsdrag. 
Enligt Sartre (refererad i van Deurzen, 2003) är en av människans största utmaningar 
att vistas i den spänning som uppstår i att inte vara någonting och att samtidigt uppfinna 
sig själv, varje dag. Enligt existentiellt synsätt är människans utmaning att vara i denna 
balansgång mellan fasta och lösliga strukturer. Resultatet blir oftast att vi misslyckas och 
istället  lever  i  självbedrägeri  och  låtsasspel  där  vi  framställer  oss  som  tydligt 
definierade.  I  samma  stund  som  vi  blir  ”färdiga  en  gång  för  alla”  menade  Sartre 
(refererad i van Deurzen, 2003) att vi börjar stelna i vår person. Självmedvetenheten 
möjliggör människans förmåga att omforma sig och sina handlingar så att de fortsätter 
skapa det själv som hen uppfunnit och vill upprätthålla. Sartre beskrev människan som 
en ”process av förkroppsligat medvetande som reflekterar över sig självt” (van Deurzen, 
2003  s.  78).  Skapandet  av  självbilden  innebär  att  individen  kan  bli  föremål  för 
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självreflektion  och  granskning.  Självet  kan  genom  medvetandet  förstås  som  en 
potentialitet  eftersom  individens  intentionalitet  kan  förändras,  riktas  åt  saker  och 
händelser. Detta innebär att människan kan formulera en bild och en föreställning av 
vem hen vill vara i framtiden. Trots att människan aldrig kan fullborda sig själv strävar 
hen hela tiden efter detta och använder sin fantasi om fullbordan som ett motiv när hen 
riktar sina handlingar mot sitt mål (van Deurzen, 2003). Att förverkliga sig själv är enligt 
van Deurzen (2003) förknippat med ångest och människan tenderar hela tiden att dras 
med i kollektiva attityder för att tillfälligt undvika ångesten och sin medvetenhet kring 
sina unika resurser och förmågor. Dock är det till priset av sitt eget förverkligande och 
upplevelsen av sin egen existens (van Deurzen, 2003). 

Kroppen
Kropp är  jag  helt  och  hållet  och intet  därutöver;  och  själ  är  blott  ett  ord  för 
någonting hos kroppen. (Nietzsche citerad i van Deurzen, 2003, s. 45)

Enligt den existentiella psykologin och terapin har kroppen en framträdande plats. Den 
franske filosofen Merleau-Ponty myntade begreppet “den levda kroppen” och utmanade 
förståelsen av människan som antingen kropp eller själ genom att hävda att människan 
både har och är en kropp (Serrander,  2008,  s.  133).  Merleau-Ponty (refererad i  van 
Deurzen, 2003) menade att människan alltid är en del av världen och av en specifik 
situation som i första hand fysisk, då människan existerar i världen på ett förkroppsligat 
sätt.  Aronsson  (2008)  refererar  till  Heidegger  som  även  han  beskrev  människans 
intentionalitet som förkroppsligad. van Deurzen (2003) menar att det kroppsliga jaget 
är  i  ständig  kontakt  med  världen  och  om  det  saknar  en  inre  harmoni  så  sträcker 
människan sig ut i världen på ett destruktivt sätt. Allt en människa har varit med om 
finns lagrat i kroppen och Serrander (2008) skriver att hur en människa rör sig säger 
något om hur hen mår.  Enligt van Deurzen (2003) menade Heidegger att människan 
alltid befinner sig i en särskild sinnestämning som filtrerar kontakten med omvärlden. 
Stämning kan beskrivas som en övergripande term för sinnesupplevelser, sensationer 
och perception.  E. Serrander (personlig kommunikation, 2 januari, 2014)  beskriver att 
det hos människan finns en förkroppsligad intentionalitet som kan förstås som att när 
kroppen signalerar ett obehag betyder det att det förkroppsligade jaget redan har en 
förförståelse för vad som är rätt eller fel handling utifrån den unika människans historik 
och intentionalitet.  Känslor  och emotioner är  enligt  Sartre  (refererad i  van Deurzen, 
2003) viktiga delar av en människan handling. Aronsson (2008) beskriver emotioner 
som något  som berättar  om vilka  värderingar  och vilken  riktning  som finns  hos  en 
människa och Nietzsche (refererad i  van Deurzen, 2003)  menade att vi  behöver lära 
känna och använda våra känslor istället för att övervinna dem. Emotionerna beskrivs 
röra sig på ett cykliskt sätt där principen för rörelsen är att det som rör sig upp till slut 
kommer börja röra sig ner och omvänt (van Deurzen, 2003). Enligt detta resonemang är 
människans  emotionella  rörelser  alltid  på  väg  mot  eller  bort  från  någonting.  I 
existentiell  teori  handlar  dessa  tillstånd  om  en  ständig  rörelse  mellan  positiva  och 
negativa känslor. Det centrala blir själva rörelsen och att förstå att känslor är signaler 
med betydelser (Aronsson, 2008). En kan säga att emotioner delvis kan användas som 
kompass  för  att  finna  riktning  i  tillvaron  (van  Deurzen,  2003).  Även  E.  Serrander 
(personlig kommunikation, 2 januari, 2014) belyser att existentiella perspektiv menar 
att känslor är inre budbärare då de ger information om individens värderingar. Känslor 
beskrivs  således  utgöra grunden för motivation och världssyn.   Dock menade Sartre 
(refererad i van Deurzen, 2003) att värdet av en känsla inte kan bestämmas före en 
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handling utan att  känslan byggs genom de handlingar en utför.  Ur detta resonemang 
följer  att  individen  inte  kan  gå  till  sin  känsla  för  att  få  direktiv  eller  vägledning  i 
handlande eller beslut. Människan förhåller sig alltid till sin omvärld och känslor är ett 
sätt att förhålla sig (Sartre, 2002). 

Autencitet 
Att  leva  autentiskt  innebär  enligt  van  Deurzen (2003)  att  vara  trogen sig  själv.  Van 
Deurzen formulerar detta som att individen behöver få insikt om sina avsikter, motiv 
och intentioner för att kunna välja vilken väg som är bäst att gå och vad som är målet 
med just den människans liv. Sarte (refererad i van Deurzen, 2003) menade att det är 
genom att aktivt och insiktsfullt skapa sin egen “essens” och att ensam bära ansvaret för 
denna som vi lever autentiskt. Människan tenderar att leva sitt liv som alla andra vilket 
finns beskrivet hos bland annat Heidegger och Sartre (refererade i van Deurzen, 2003). 
Att leva som alla andra innebär att människan lätt faller in i medelmåttighet och denna 
likriktning riskerar att äventyra en människas autentiska liv. Om människan uppslukas 
av  andras  anonyma  karaktärer  alieneras  individen  från  sig  själv  då  ingenting  blir 
verkligt öppet utan fördolt och avlägset. Lösningen för den enskilda människan är enligt 
Heidegger  att  sluta  låta  den  anonyma  massan,  Das  Mann  (van  Deurzen,  2003), 
bestämma för att bli transparent för sin egen “till-döden-varo” (van Deurzen, 2003 s. 
66). van Deurzen menar att människan behöver konfronteras med att livet är begränsat. 
Det  är  först  genom denna konfrontation som människan beskrivs  vinna vitalitet  och 
ökad medvetenhet om sig själv, andra och sin omvärld. Individen blir som mest sann när 
hen öppnar  sig  för  denna realitet  vilket  beskrivs  som nyckeln  till  autencitet.  Det  är 
endast genom att stå ensamma och modigt möta våra utmaningar som vi kan vara sanna 
mot oss själva (van Deurzen, 2003).  

Ångest
Ångest  är  ett  centralt  begrepp  inom existentiell  filosofi  med  förgrundsgestalter  som 
Heidegger och Kierkegaard (Cooper, 2003). I existentiell mening är ångest inte en känsla 
bland andra utan ett ontologiskt kännetecken hos människan, ångesten beskrivs som 
ängslan för tillvaron självt.  Ångest är något vi är framför något vi  har (van Deurzen, 
2003).  Heidegger (refererad i Svenaeus,  2013) menade att den existentiella ångesten 
saknar ett  tydligt  objekt.  Snarare upplevs ångesten som en bakomliggande stämning 
som får världen att framstå på ett visst sätt.  Dock har den ett subjekt: “jag själv som 
hotad av allt och alla” (Svenaeus, 2013 s. 39). Den existentiella ångesten beskrivs som 
rotad i människans existens och handlar om att konfronteras med livets möjligheter och 
begränsningar. Här är det viktigt att tillägga att det den existentiella ångesten beskrivs 
skilja sig från en slags patologisk ångest. Svenaeus (2013) menar att det är bland annat 
en hög grad av intensitet och tät frekvens som utmärker den senare. Rank (refererad i 
Jacobsen, 2000) pratar om det paradoxala med den mänskliga ångesten och syftar på 
ångestens  dubbla  funktion  att  avskräcka  människan  från  både  livet  och  döden. 
Livsångest leder till skuld över att inte ha gripit tag i de livsmöjligheter som vi stått och 
står inför, eller att dessa har förnekats oss. Å andra sidan leder ett totalt förverkligande 
av livet till  dödsångest. Människor är rädda för att  dö när de är ängsliga för att leva 
(Jacobsen, 2000). Det är en utmaning för människan att våga ta in och ta för sig av livets 
möjligheter  men  en  ytterligare  utmaning  att  dela  med  sig  och  bidra  till  andras 
livsupplevelse.  Att  stå  inför  livet  så  som  det  visar  sig  kan  enligt  Kierkegaard  skapa 
“svindel eller yrsel” (refererad i Stiwne 2008a s. 26). 
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Existentiella perspektiv betonar att vi inte har något solitt eller givet att förankra våra 
beslut i, och i värsta fall, skylla våra misstag på och det är ett skäl till att människan i 
olika utsträckning försöker undkomma, fly,  ångesten.  Sartre (2002) pratade om ”ond 
tro” vilket kan beskrivas som att leva i självbedrägeri, att leva determinerat eller som ett 
ting, och att därmed vara någon eller något som en inte är. Det leder till att verkligheten 
reduceras från sina många möjliga sätt att vara till endast en verklighet. Där människan 
tror att det inte finns några val, finns inte heller svårigheter eller ångest (van Deurzen, 
2003 s. 74). Kierkegaard menade enligt van Deurzen (2003) att individen i sina försök 
att  undvika  ångest  fixerar  sig  vid  saker  och  en  ”estetisk”  livsstil  (s.  39).  Individen 
undviker ansvaret för sin tillvaro genom att mer eller mindre aktivt skjuta över det på 
andra. Att fly den existentiella ångesten och därmed gömma sig för livet är en kortsiktig 
lösning.  Livet  är  skoningslöst  på  detta  sätt,  då  det  förföljer  den  som  undviker  att 
konfronteras med dess grundläggande villkor tills så sker (van Deurzen, 2003). Enligt 
Svenaeus  (2013)  kan  ångesten  hjälpa  människan  att  se  klart  och  anta  en  mer 
självständig livshållning. Ångest är, utifrån ett existentiellt perspektiv, en utgångspunkt 
för ett liv som levs väl och människan behöver enligt Jacobsen (2000) påminnas om att 
det är genom ångesten som människans frihet och vissa speciella möjligheter visas för 
henom. Ångesten är enligt Sartre (2002) en integrerad del av handlingar och val, det är 
ångesten som säger att valet har ett värde. Det är alltså när en människa står mellan att 
förverkliga eller inte förverkliga en livsmöjlighet som ångesten väcks. Och det är när 
människan väljer att inte förverkliga sin möjlighet,  eller när hen misslyckas som hen 
hamnar  i  skuld  (Jacobsen,  2000).   Enlig  E.  Serrander  (personlig  kommunikation,  2 
januari, 2014) är ångest komplext och betraktas snarare som en kroppslig vetskap om 
att livet inte är som det skulle vara än ett symtom.  

Skuld
Skuld  beskrivs  i  den  existentiella  litteraturen,  likt  ångest,  som  ett  ontologiskt 
kännetecken  hos  människan.  Ontologisk  skuld  uppstår  när  vi  förnekar  eller  inte 
förverkligar de möjligheter som visar sig genom ångesten (May, 1986). Kännetecknande 
för den ontologiska skulden är att alla människor har del i den eftersom ingen helt kan 
förverkliga sina möjligheter.  Ontologisk skuld uppkommer enligt  Jacobsen (2000) till 
följd av ett olevt liv och visar sig genom bitterhet, insnördhet, andlig torka eller psykisk 
rigiditet. En människa som är i detta tillstånd har ofta svårt att konfronteras med sin 
egen dödlighet för hen känner sig helt enkelt  icke-använd eller inte färdig (Jacobsen, 
2000).  Ontologisk skuld har sin rot i vårt självmedvetande och uppstår ur det faktum att 
jag kan betrakta mig själv som en varelse som kan välja något eller välja att låta bli att 
välja (May, 1986). Ur ett existentiellt perspektiv kan skuld vara ett positivt element i 
fråga om människors självreflexion men om den ontologiska skulden inte accepteras 
eller trängs bort kan det leda till något destruktivt. Ju mer en människa har öppnat sig 
för ångesten och skulden, desto lättare är det enligt May (1986) att möta döden och leva 
livet. 

Kris
Det  existentiella  synsättet  ser  människan  som en ständigt  tillblivande  varelse  vilket 
innebär att hen ständigt råkar i kris (May, 1986). Kriser hör till människolivet och är 
enligt Jacobsen (2000) smärtsamma men väsentliga vägar till utveckling. Livet beskrivs 
bestå  av  många  existentiella  kriser  i  form  av  utmaningar,  kränkningar,  besvikelser, 
hårdhet och förtryck som mer eller mindre påverkar individen. Krisen är den starkaste 
av  alla  utmaningar  och  kan  enligt  Jacobsen  (2000)  liknas  vid  en  själslig  chock.  I 
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existentiell mening är krisen ett uttryck för att ens “livsvärldar” kollapsar vilket leder till 
att  människan  råkar  ur  kurs  och  förlorar  orienteringen  (Jacobsen,  2000).  I  krisen 
beskrivs förnuftet som obrukbart och ger varken lindring eller lösning. Detta tillstånd 
har getts många namn. Jaspers (refererad i van Deurzen, 2003) pratar exempelvis om 
“gränssituationen” som en upplevelse av okontrollerbar ångest och frustration (s. 104). I 
krisen blir människan varse att tillvaron är komplex, oförutsägbar och okontrollerbar. 
Det människan arbetat hårt för att hålla undan kan uppenbara sig i en kris; ensamheten, 
skulden, tidsbundenheten och de egna begränsningarna. Den existentiella synen på kris 
betonar att krisen är en följd av det egna sättet att leva. Krisen är alltså en naturlig följd 
av människans ontologiska situation och kan liknas vid en spricka som tillåter något nytt 
att komma in. Oavsett hur hårt krisen drabbar en människa innebär situationen enligt 
det existentiella perspektivet alltid både smärta och möjligheter. Att våga möta och gå in 
i smärtan som det innebär att genomlida en kris är att skapa möjligheter för förändring, 
även om förändring också innebär nya risker (Stiwne, 2008a).  Det psykiska lidandet 
som  krisen  innebär  visar  att  människan  är  föränderlig  och  levande  och  kan  därför 
komma att bli avgörande för en människa. Priset för att leva blir tydligt i krisen, en vill 
framåt samtidigt som en önskar ett återtag (Stiwne, 2008a). 

Frihet
Människan är dömd, eftersom hen faktiskt inte har skapat sig själv, och fri eftersom hen 
utslungad  i  världen  bär  ansvar  för  sig  själv  (Sartre,  2002).  Den  moderna 
existentialismen betonar just människans potential,  hennes förmåga till  frihet och att 
välja. Som människor är vi bundna av biologiska, sociologiska och psykologiska villkor 
som på olika sätt skapar gränser för oss (van Deurzen, 2003).  Vi  kan inte välja våra 
villkor eller omständigheter men vi är alltid fria att välja hur vi ska förhålla oss till dessa 
villkor  (van  Deurzen,  2003).  van  Deurzen  beskriver  döden  som  den  yttersta 
begränsningen och bara genom att vara medveten om sin egen sårbarhet och dödlighet 
kan människan njuta av det liv hen har, av sin existens. Människan har bara ett val och 
det är valet att inte välja (van Deurzen, 2003). Det är detta faktum som också dömer oss 
till  frihet  och  ansvar.  Att  möta  valets  villkor  är  att  leva  sitt  liv  medvetet  och 
reflekterande. Sartre (2002) menar att vi har ett eget ansvar för våra val och att vi alltid 
i  grunden är ensamma när vi  väljer.  Att vara fri är därför att vara ensam och därför 
kräver frihet mod. Verklig frihet börjar när vi tar ansvar för oss själva (van Deurzen, 
2003). Med frihet kommer ansvar eftersom varje val har en konsekvens eller ett pris. 
Ansvar är både att svara an på de unika möjligheter som öppnas sig för oss i en specifik 
situation och att påminna sig om de realiteter som det innebär att vara en människa 
(Aronsson, 2008). Sartre (2002) menade att människan inte är något annat än vad hen 
själv gör sig till och därför är ansvarig för vad hen är (s. 12-13). När människan väljer att 
tro på determinism och fatalism undviker hen att gripa an den stora utmaning som det 
innebär  att  leva  medvetet.  Att  fritt  skapa  sitt  liv  kan  vara  både  skrämmande  och 
ångestväckande och för att komma undan detta låtsas människan som att hen inte har 
något val. Men när vi förnekar existensens villkor förnekar vi också vår förmåga att göra 
det mesta av våra liv (Cooper, 2003). Handling kan också ses som nyckeln till frihet, det 
vill  säga  att  det  är  genom människans  sätt  att  agera  som hen vinner  frihet.  Genom 
handlingar  så  visar  och  skapar  människan  sin,  andras  och  världens  mening  (van 
Deurzen, 2003). 
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Existentiell Psykoterapi

I allt högre utsträckning än tidigare förväntas vi få psykologisk hjälp när vi drabbas av 
kriser,  sjukdomar,  katastrofer  och död (van Deurzen,  1998).  Existentiell  psykoterapi 
handlar  om  att  möta  en  människa  i  sin  yttersta  utsatthet,  i  sitt  förhållande  till  de 
ontologiska  grundvillkoren.  Existentiell  psykoterapi  skiljer  sig  således  från  andra 
terapiformer  då  den  har  sina  rötter  i  existensfilosofin  samt  använder  sig  av  den 
fenomenologiska  metoden.  Nilsson  (2008)  sammanfattar:  “[…]  att  inte [kursivering 
tillagd] se människan som ett förbättringsprojekt, är att betrakta människan och hennes 
värld existentialfilosofiskt” (s. 227). 

Syn på svårigheter
Ett grundläggande antagande i en existentiell terapi är att en människans mående och 
hälsa står i nära relation till det sätt som hen inrättat och lever sitt liv på (Nilsson, 2008). 
Den existentiella positionen utgår från att människan har förmåga att skapa mening och 
ordning trots att  det  tycks råda kaos eller  orimlighet  runt henne.  Ur ett  existentiellt 
perspektiv kan “symtomet”, som smärta eller meningslöshet, ses som en konsekvens av 
att en person i något avseende inte förhåller sig till de existentiella villkoren på ett för 
individen tillfredställande sätt. Lidande är alltså inte främst ett uttryck för psykopatologi 
utan kan snarare ses som ett resultat av en unik konfrontation med en unik människas 
villkor  (van  Deurzen,  2003).  Smärta  och  lidande  ses  som  ofrånkomliga  delar  av 
människans existens (Jenner,  2005).  Enligt  May (1986) berättar en människas unika 
konflikter  och  svårigheter  någonting  om  just  den  människan.  Det  är  genom  att 
undersöka dessa berättelser som människan kan finna självinsikt, självkännedom och i 
förlängningen  ökad  hälsa.  En  människas  svårighet  eller  smärta  är  utgångspunkten  i 
terapin  och beskrivs  också  vara  en möjlighet  för  klienten att  undersöka och kanske 
ompröva den riktning som hen rör sig i (van Deurzen, 2003). Den existentiella terapin 
ser människan som förmögen till att vara medveten och ansvarig i sitt liv och Stiwne 
(2005) poängterar att ansvar inte handlar om att en människa får skylla sig själv, vissa 
saker i livet är givna förutsättningar och allt kan inte göras ogjort. Men genom terapi kan 
en människa få syn på dessa och undersöka andra sätta att förhålla sig till tillvaron för 
att undvika liknande problem i framtiden. Terapin syftar till att människan ska få syn på 
att hen är självdirigerande. Det handlar om att sträva efter att inge klienten med mod 
och tillit för att kunna erövra tron på sin egen förmåga att klara av verkligheten med 
hela dess komplexitet, utan att täcka över situationens svårighetsgrad (Jacobsen, 2000). 

Terapeutisk hållning och position
Varje  terapeutisk  metod  är  förankrad  i  vissa  grundantaganden  som  rymmer 
föreställningar om livet, om världen och om människan. Kännetecknande för existentiell 
psykoterapi är att terapeuten beskriver sin uppfattning om de ontologiska villkoren och 
klientens utbyte i terapin handlar i stor utsträckning om att klientens och terapeutens 
uppfattningar  om  dessa  liknar  varandra  (Stiwne  2008a  &  van  Deurzen,  2003).  Den 
existentiella  terapeutens  roll  beskrivs  som  “[…]  vägledarens,  den  sympatiske, 
ickedömande medresenärens” (Stiwne, 2008a, s. 27) och van Deurzen (2003) menar att 
terapeuten behöver vara beredd att ta sina egna existentiella frågor och antaganden på 
allvar för att kunna följa med i klientens arbete med sina. 

Terapeutens  position  som  “icke-vetande”,  innebär  att  konstant  ifrågasätta  sina  egna 
antaganden och idéer om klienten och det som framkommer i terapin. En terapeutisk 
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utmaning  är  att  förena  ett  professionellt  förhållningssätt  till  klienten  och  samtidigt, 
genom sin egen självprövning, känna igen sina egna strider i klientens svårigheter (van 
Deurzen, 2003). Den existentiella terapeuten strävar på detta sätt efter att öppet möta 
klientens  svårigheter,  utan  att  anlägga  förklaringsmodeller  eller  historiska 
orsakssamband eftersom sådana modeller riskerar att bli överordnade (van Deurzen, 
2003).  Information som terapeuten har från exempelvis journalföring behöver därför 
underordnas  klientens  berättelse  (May  1986).  För  att  skapa  en  terapeutisk  relation 
behöver fysiska dimensioner som placering, varaktighet, kostnad och regelbundenhet 
vara definierade (van Deurzen, 2003). Rollerna består enligt van Deurzen (2003) av en 
terapeut som fokuserar på klientens kraft och vilja till makt över sitt liv och en klient 
som är aktiv och gör det svåra arbetet. Klienten behöver vara beredd att ta sig an och 
undersöka  vad  som än uppkommer  i  terapin  och konfronteras  med sambanden och 
följderna av detta (van Deurzen, 2003). Yalom (2004) motsäger sig en beskrivning av 
den  terapeutiska  relationen  som  betonar  skillnaden  mellan  “vi”  och  “de”  eftersom 
klienten och terapeuten antas behöva brottas med samma existentiella predikament; 
“Alla människor, även psykoterapeuter och klienter är predestinerade att uppleva inte 
bara livets höjdpunkter utan också dess oundvikliga dalar och mörker” (Yalom, 2004 s. 
35).  Den  terapeutiska  relationen  beskrivs  som  en  nära  relation  och  Yalom  (2004) 
uppmanar till att låta klienten betyda något, påverka och förändra terapeuten och även 
van  Deurzen  (2003)  beskriver  terapirelationen  som  ett  dynamiskt  utbyte  där  varje 
klient ökar terapeutens erfarenheter. 

Terapi som med-varo 
Terapeutens  förmåga  att  beröras  av  klientens  berättelse  definieras  av  van  Deurzen 
(2003)  som  “resonans”  (s.  261).  Det  innebär  att  terapeuten  ställer  in  sig  på  de 
övergripande mänskliga dimensionerna i klientens problem, knyter an dessa till  egna 
personliga  upplevelser,  för  att  slå  an  tonen  i  problemet  som  klienten  beskriver. 
Resonans är ett mer dynamiskt begrepp än sympati och mer passionerat än empati, van 
Deurzen benämner  det  som  co-pati eller  med-varo  (van Deurzen,  2003).  Med-varon 
bidrar till att öka öppenheten och kraften i terapin och beskrivs som en viktig del i det 
unika, omedelbara mötet. Yalom (2004) menar här att under vissa omständigheter kan 
möjligheten att få öppna upp sig och samtidigt accepteras för den en är av en annan 
människa vara det som upplevs som mest hjälpsamt i terapi. Att sträva efter med-varo 
ställer krav på terapeuten. Terapeuten behöver hela tiden vakta sina gränser så att det 
inte sker en sammanblandning mellan med-varon och klientens egna upplevelser. Det är 
klientens upplevelse och beskrivning som har företräde (van Deurzen, 2003). Jacobsen 
(2000)  benämner  området  som  uppstår  mellan  terapeut  och  klient  som 
“mellanområdet”.  Det  är  i  detta  mellanområde som nytt  liv,  nya  tankar,  känslor  och 
handlingar kan uppstå. Det kräver att båda parter är beredda att öppna sig för varandra 
(Jacobsen, 2000). Viljan att möta en klient som sin jämlike, och att samtidigt vara villig 
att  bära  det  ansvar  som  följer,  bottnar  ofta  i  en  personlig  erfarenhet  av  ontologisk 
osäkerhet hos terapeuten. Det innebär att terapeuten i viss aspekt sätter sig själv på spel 
i varje möte (May, 1986). Som gengäld för den öppenhet som förväntas av klienten, kan 
alltså klienten förvänta sig att mötas med liknande öppenhet i terapin. Öppenhet i form 
av ett  engagemang och en vilja  att  utforska svårigheter  genom att  lyssna och förstå 
framför att tala och tolka (van Deurzen, 2003)
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Terapeutisk Metod
Psykoterapi bör inte vara teoribetingad utan relationsbetingad. (Yalom, 2004,  s. 
23)

Det är viktigt att betona att den existentiella terapin inte är en, utan flera, och att de 
olika  terapivarianterna  betonar  aspekter  av  metod  olika  starkt  (Cooper,  2003).  Den 
moderna  brittiska  skolan  ser  det  existentiella  synsättet  som  rotat  i  filosofi  och 
sammanför filosofiska tankar och psykoterapeutiska synsätt. Utmärkande för skolan är 
mångfalden  av  perspektiv  på  psykoterapi  och  studenterna  uppmuntras  till  kritiskt 
tänkande och debatt (van Deurzen, 2003). Centralt när det gäller existentiell metod är 
uppfattningen att klienten genom dialog kan nå insikt om den mänskliga existensens 
grundvillkor. Det är genom samtalets olika dimensioner som inträdet i människans liv 
sker  (Nilsson,  2008).  Det  terapeutiska  samtalet  beskrivs  som  ett intersubjektivt 
meningsskapande som inte kan förutsägas eller manualiseras. På samma sätt som att 
inget socialt  meningsfullt  liv går att reducera till  en teknik menar Nilsson (2008) att 
psykoterapi bäst sker genom autentiska möten mellan en terapeut och klient. Genom en 
fenomenologiskt inspirerad dialog antas människan kunna framträda på nytt, inte bara 
för terapeuten, utan också för sig själv (van Deurzen, 2003). 

       Den existentiella världskartan
Emmy van Deurzen har utvecklat ett terapeutiskt arbetssätt som främst fokuserar på en 
persons vardagliga liv (Cooper 2003). Människan är enligt detta perspektiv en biologisk-
psykologisk-social och själslig organism som alltid är förenad med världen runt sig. Det 
är  en  värld  som  är  ontologiskt  komplex  eftersom  den  inte  låter  sig  reduceras  till 
summan av ting och inte heller till enbart något själsligt (Nilsson, 2008). van Deurzens 
arbetssätt  innebär  att  undersöka en persons sätt  att  vara-i-världen genom att  se till 
dessa olika världar, som vi alla delar, men som framträder på helt unika sätt för varje 
individ.  Den inledande uppgiften är att göra en inventering, en kartläggning av dessa 
fyra grundläggande dimensioner av klientens liv; den fysiska, sociala, psykologiska och 
andliga (Deurzen, 2003). van Deurzens fyra livsvärldar är sammanvävda och betingar 
varandra  och  varje  dimension  har  sin  egen  paradox  och  spänning.  Den  fysiska 
dimensionen innebär att vi utan uppehåll är i en kropp och interagerar med den fysiska 
miljön genom våra sinnen. Den positiva polen i denna dimension är liv och hälsa och den 
negativa polen är död och sjukdom. Den psykologiska dimensionen, vårt ”jag”, skapar en 
känsla av stabilitet,  personlig  giltighet  och av ett  eget  själv.  Det  är  till  detta “jag”  vi 
knyter an upplevelserna i den fysiska och den sociala dimensionen. Den positiva polen 
består  av  identitet  och  integritet  och  den  negativa  polen  består  av  upplösning  och 
förvirring.  Den  sociala  dimensionen styrs  av  våra  känslor  och  handlar  om  att  ”jag” 
interagerar med en värld som består av andra människor. Den positiva polen består av 
tillhörighet och kärlek och den negativa polen av isolering och avvisande.  Den andliga 
dimensionen,  människans “själ”,  bör inte förväxlas med religion eller att  vara religiös 
utan berör livsfrågor om moral och mening. Den positiva polen består här av mening 
och känslan av syfte. Den negativa polen innebär meningslöshet och skuld (van Deurzen, 
2003).  Kartläggningen av de fyra livsvärldarna motsvarar enligt Jacobsen (2000) den 
konceptualisering eller anamnes som andra terapiformer använder och syftar till att ge 
klienten en upplevelse av sig själv och hur hen gör världen meningsfull.
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       Fenomenologisk undersökning
Spinelli  (refererad  i  Cooper,  2003)  är  en  fenomenologisk  existentiell  terapeut  som 
betonar ett deskriptivt förhållningssätt i terapi. Spinelli menar att hur vi talar om saker 
är viktigare än vad vi talar om. Det är förståelsen som är det primära, inte förklaringen. 
Klientens tolkning av världen är i fokus och den terapeutiska relationen blir det verktyg 
genom vilken klienten kan utforska “jag”, “dig”, “oss” och “andra” (Cooper, 2003 s. 118). 
Den fenomenologiska arbetsmetoden, enligt Spinelli, går ut på att hålla undan och sätta 
sina förutfattade meningar och teorier inom “parantes” för att rikta uppmärksamheten 
mot  den  omedelbara  upplevelsen  av  ett  fenomen,  här  klientens  vara-i-världen  (van 
Deurzen, 2003 s. 90-91). Att parentessätta går endast att göra till en viss gräns, vi kan 
aldrig avstå helt från vår förförståelse, men syftet är att terapeuten så långt som möjligt 
ska  frigöra  sig  från  personligt  och  kulturellt  vanetänkande  för  att  därefter  beskriva 
upplevelsen  av  fenomenet  -  mötet  med  den  andra  människan,  i  första  person  (van 
Deurzen, 2003).

I första skedet av den fenomenologiska undersökningen uppmuntras klienten att med 
egna  ord  beskriva  sin  situation,  utan  att  försöka  förklara.  Terapeuten behöver  vara 
aktivt lyssnande och ha förmåga att härbärgera det som klienten berättar. Nästa steg 
handlar om likvärdighet, vilket innebär att alla delar av klientens berättelse behöver ses 
som lika värdefulla och viktiga. Efter denna beskrivningsnivå sker en dialektik mellan en 
omedelbar och en reflekterad upplevelse. Det är detta reflekterande som kan leda till 
nya insikter av det egna livet. Därefter följer tematisering som innebär att terapeuten 
och klienten väljer ut ett fenomen eller en händelse, “ett stycke liv” (van Deurzen, 2003 
s.  23)  som  de  tillsammans  undersöker  närmare.  Regeln  om  reflexion  innebär  att 
terapeuten och klienten träder tillbaka och upprättar distans till beskrivningen av temat 
och samtidigt betraktar den livsepisod ur vilken temat framträtt. Här stannar en upp och 
funderar över om det som visat sig i dialogen mellan terapeuten och klienten även visar 
sig på andra områden i klientens liv, exempelvis i olika relationer. Dessa olika steg bör 
ses som aspekter av en helhet där det inte är givet vilket utrymme varje steg får och där 
stegen  förekommer  i  växlande  sammanhang  (van  Deurzen,  2003).  Genom  att  aktivt 
förhålla sig enligt dessa principer försöker terapeuten och klienten gemensamt att leva 
sig  in  i  klientens  livsvärld  för  att  närma  sig  fenomen  på  nytt.  Det  sker  när  varken 
terapeuten eller klienten anpassar sig till  mallar  eller teorier.  Horisonter öppnar sig, 
tidsdimensioner för klientens varande blir tydligt och nya valmöjligheter träder fram 
när klienten kan få möjlighet att se sig själv i ett nytt ljus (Nilsson, 2008b). Syftet är att 
klienten på detta sätt ska förstå sig själv utifrån sig själv, snarare än i relation till en viss 
psykologisk  teori  (van  Deurzen,  2003).  E.  Serrander  (personlig  kommunikation,  2 
januari 2014) beskriver hur övergång från reflektion till insikt kan ske via frågor eller 
påståenden som klienten själv kan verifiera eller motsäga. Detta är själva terapiarbetet 
och konsten att föra existentiella samtal som i hög grad på beror terapeutens skicklighet 
och erfarenhet.

Att leva riktat 
Att leva autentiskt kan beskrivas som att följa sin personliga riktning samtidigt som en 
betraktar situationens och egna givna begränsningar. Detta är inget som görs en gång 
för alla utan beskrivs som en ständigt pågående process. I det terapeutiska samtalet ges 
möjlighet  för klienten att  genom dialog med terapeuten undersöka sina värderingar, 
intentioner och motiv. Antagandet att klienten kan använda terapin till att förtydliga och 
se riktningen i sitt  handlade,  är centralt  i  existentiell  psykologi  (van Deurzen, 2003). 
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May (refererad i Jacobsen, 2000) menar att det är när en människas önskan, vilja, beslut 
och  ansvar  hänger  ihop  och  samordnas  som  ett  faktiskt  självförverkligande  hos 
människan uppstår. För många människor kan det handla om att börja med att möta 
eller stärka sin egen förmåga till att vilja (Jacobsen, 2000). Men att vilja en sak innebär 
ofta att välja bort något annat (Jacobsen, 2000). Det framstår nästan som en mänsklig 
tendens att vilja polarisera mellan alternativ i tillvaron (van Deurzen, 2003). Att kunna 
förena motstridiga och till synes oförenliga erfarenheter och uppfattningar handlar inte 
en kompromiss mellan alternativ, utan om att möjliggöra rörelse mellan olika poler och 
därmed uppnå ett mer harmoniskt förhållningssätt till sig själv. Det i sig kan leda till ett 
ökat handlingsutrymme. Här ses frihet som något var och en utövar och van Deurzen 
(2003) menar att en människa bara kan utöva frihet i den mån hen är medveten om det 
“nödvändiga,  det  omöjliga  och  det  önskvärda”  (van  Deurzen,  2003,  s.  46).  Frankl 
(refererad i Jacobsen, 2000) beskriver att sökandet efter mening eller “vilja till mening” 
är människans primära drivkraft (s. 23). Människan beskrivs som självdeterminerande 
vilket  i  detta  sammanhang  kan  förstås  som  att  utifrån  vissa  givna  gränser  så  kan 
människan påverka vad hen blir. Att leva är att uppfylla en livsmening genom att kämpa 
för  ett  visst  mål  eller  värde  (Jacobsen,  2000).  På  så  sätt  samordnar  livets  mening 
händelser i livet - meningen ger dem form och struktur och känslan av kontinuitet och 
sammanhang. Livets mening är tätt förbunden med livsmod och livsvilja. 

Fokus och Mål 
Existentiell  psykologi  beskriver  människan som i  ständigt  tillblivande (May,  1986).  I 
terapi kan klientens tillblivande eller vara-i-världen undersökas utifrån två aspekter: 
hur klienten förhåller sig till  de förutsättningar som är givna respektive hur klienten 
förhåller sig till de delar som låter sig påverkas och förändras. Den existentiella terapin 
riktar fokus mot klientens faktiska handlande, hur hen lever sitt unika liv. Syftet är att 
skapa möjlighet för klienten att  reflektera över sina mål,  avsikter och grundläggande 
antaganden om livet. Detta kan leda till att klienten genomför förändringar i sitt sätt att 
vara, under eller efter terapins gång. Men förändring är inte  per se målet med terapin, 
snarare en konsekvens av den (van Deurzen, 2003). Jenner (2005) menar att psykisk 
hälsa baseras på ett visst mått av spänning som rör sig mellan det en är och vad en har 
möjlighet att bli. Terapin kan vara den plats där terapeuten och klienten kan använda 
livets  inneboende  paradox  och  spänning  på  ett  kreativt  sätt  (van  Deurzen,  2003). 
Exempel på detta kan vara att få syn på hur modet att vara till är förbundet med modet 
att inte vara till, att en nära relation fungerar först när en accepterat sin ensamhet, att 
livets mening skapas när en sätter frågetecken kring det som är absurt och hur den egna 
friheten kan förstås först när egna gränser är utforskade. Antagandet är att det kan vara 
mycket frigörande att betrakta det som här ses som tillvarons grundläggande struktur 
på detta sätt. van Deurzen (2003) menar att det är ur upplevelsen av denna frihet att 
förhålla sig till tillvaron som viljan att leva på ett mer givande sätt än tidigare kan växa 
fram. Förhoppningen och antagandet är att när klienten ökar sina möjligheter att med 
mod, snarare än med fruktan eller undvikande, möta livets ofrånkomliga problem och 
kriser kommer få en ökad upplevelse av glädje och förundran över livet.

Den existentiella terapins målbeskrivning utgår ifrån att människan både kan och har 
rätt att vara medskapare av sin tillvaro och att en har frihet att skapa sitt liv efter sina 
unika förutsättningar. Människan har rätt att pröva sina möjligheter men också ansvar 
att ta konsekvenserna av sitt handlande (van Deurzen 2003). Terapin kan handla om att 
på olika sätt följa klienten i att finna sitt bästa levnadssätt och sin plats i livet så att det 
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kan levas på ett för klienten, vitalt och meningsfullt sätt. Psykoterapi är i första hand 
praxis  (Nilsson,  2008),  den är  ett  mål  i  sig  själv.  Den existentiella  terapin vill  skapa 
utrymme för klienten att öppna sig för sina unika möjligheter, inte att hjälpa klienten till 
ett liv utan svårigheter eller smärta. Terapin handlar inte om att göra saker bättre eller 
annorlunda  från  vad  de  är.  Det  är  inte  möjligt  för  en  terapeut  att  utlova  minskad 
ambivalens, oro eller kval för någon annan. Det slutgiltiga målet är inte en fullkomlig, 
färdig,  bättre  människa utan en människa som kan hantera  livet  motsägelser  på  ett 
personligt, konstruktivt och kreativt sätt (Stiwne, 2008a). 

Syfte och Frågeställningar

Utifrån vår bakgrund som psykologstudenter funderade vi över olika perspektiv på vad 
hälsa och ohälsa är eftersom människan tycks vara oundvikligt förbunden med ett visst 
lidande. Under vår resa genom psykologprogrammet har vi kommit att sakna och undra 
över vem och vad människan bakom symtomen är. Vi tycker att det är angeläget för oss 
som psykologer att reflektera över dessa frågor, speciellt i en tid där behovet av att tala 
om existentiella frågor tycks öka, något som bland annat syns i en ökad efterfrågan av 
filosofisk konsultation, existentiell psykoterapi och vägledning. Vissa psykologer väljer 
att efter avslutad grundutbildning fördjupa sig i existentiella förhållningssätt och det är 
av intresse att undersöka vad det är som gör att de sökt sig dit och vad det existentiella 
perspektivet tillför psykologen. Detta berör hur vi som psykologer förstår vår yrkesroll 
och vilka ställningstaganden som motiverar ett terapeutiskt arbete, något som är av stor 
vikt för både psykologen och klienten. 

Syftet med denna uppsats var således att undersöka: existentiella psykologers syn på 
målet med sitt psykoterapeutiska arbete. Syftet ämnade uppnås med hjälp av följande 
frågeställningar:

Vad  upplever  informanterna  att  ett  existentiellt  perspektiv  erbjuder  i  det  egna 
psykoterapeutiska arbetet? 
På vilket  sätt  upplever informanterna att  en existentiell  inriktning påverkar valet  av 
terapeutisk metod? 
Hur upplever informanterna att ett existentiellt  förhållningssätt integreras med övrig 
psykologisk teori och praxis? 

Metod

Metodval
Utifrån denna uppsats syfte och frågeställningar ansågs en kvalitativ metod vara mest 
lämplig. Kvalitativ metod beskrivs inom psykologi som ett sätt att utforska, beskriva och 
tolka  människors  subjektiva  erfarenhet  och  upplevelser  av  sin  omvärld.  Kvalitativ 
metod fördjupar sig i materialet på ett tolkande sätt och gör därför inte anspråk på att 
vara objektiv eller finna en generaliserbar sanning i resultatet. Då uppsatsen ämnade 
undersöka  ett  fåtal  individers  rika  och  djuplodande  upplevelser  utgick  vi  från  en 
fenomenologisk ansats (Willig, 2008). 
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Informanter 
Denna  uppsats  baserar  sig  på  intervjuer  från  tre  existentiella  psykoterapeuter  som 
samtliga är legitimerade psykologer. Avgörande för urvalet var att informanterna vid 
tillfället för datainsamlingen ansåg sig praktisera existentiell  psykoterapi samt att  de 
innehade en legitimation som psykolog. Detta för att knyta an till vår egen position som 
blivande psykologer. Utifrån geografiska skäl kontaktades sju stycken psykologer som 
ansågs vara inom en rimlig resväg för att genomföra intervjuer med. I övrigt ställdes 
inga andra krav på urvalskriterium, detta för att fånga en idé om öppenhet inför det 
fenomen  vi  avsåg  undersöka.  Via  Sällskapet  för  Existentiell  Psykoterapi  (SEPT) 
inhämtades  kontaktuppgifter  till  verksamma  existentiella  psykologer  i  Sverige  idag. 
Därefter  kontaktades  samtliga  sju  tänkbara  informanter,  initialt  via  e-post. 
Överenskommelse om att genomföra intervju träffades med fyra av dessa, varav en föll 
bort på grund av oförutsedda omständigheter. Trots bortfallet är antalet informanter 
rimligt för nivån på denna uppsats (Smith, 2009). Utifrån valt urvalskriterium innehade 
samtliga svensk psykologexamen och legitimation som psykolog och psykoterapeut. Vid 
tiden för  urvalet  var  informanterna yrkesverksamma  inom både privat  och  offentlig 
sektor.  Alla  informanter  stod  vid  tiden för  urvalet  registrerade  på  SEPT´s  lista  över 
psykologer som av SEPT bedömts ha utbildning och erfarenheter som berättigar att de 
kallas existentiella psykologer. I resultatpresentationen och diskussionen väljer vi för 
enkelhetens skull att kalla psykologerna för informanterna. 

Etiska överväganden 
I  enlighet med Vetenskapsrådets (1990)  Forskningsetiska principer inom humanistisk-  
samhällsvetenskaplig  forskning  har  vi  beaktat  informationskravet,  samtyckeskravet, 
nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Enligt informationskravet strävade vi efter 
att  i  god  tid  informera  informanterna  om  syftet  med  uppsatsen  samt  upprättat  ett 
samtyckesavtal  (se  bilaga  2).  Detta  relaterar  till  samtyckeskravet  och  i 
avtalet behandlades frivillighet,  anonymitet  och möjlighet  att  avbryta medverkan när 
som helst och utan närmare motivering. För att leva upp till konfidentialitetskravet har 
vi  gjort  vissa  språkliga  förändringar  i  resultatpresentationen.  Enligt  nyttjandekravet 
används intervjumaterialet endast för det angivna ändamålet och har därefter strimlats. 
Vi har haft ett utforskande förhållningssätt och strävat efter att informanterna inte ska 
känna sig utpekade eller obekväma och har erbjudit samtliga att ta del av den slutgiltiga 
uppsatsen. 

Förförståelse 
Utifrån vårt intresse för existentiell teori och med avsikten att närma oss ämnet hade vi 
före det att intervjuerna genomfördes och uppsatsen skrivits, fördjupat oss i texter om 
existentiell  filosofi  och  existentiell  psykoterapi.  Vår  förhoppning  var  att  genom  att 
bekanta  oss  med  teori  och  tidigare  forskning  kunna  ställa  för  uppsatsens  ändamål 
relevanta frågor. Vår ambition i intervjusammanhanget var att parentessätta vår egen 
uppfattning om de fenomen som intervjuerna avhandlade, för att så öppet och fritt som 
möjligt kunna ta emot informanternas egna uppfattningar. Sannolikt speglas ändå våra 
antaganden  och  våra  egna  intresseområden  för  ämnet  i  intervjuerna.  I  linje  med 
uppsatsens teoretiska antaganden vågar vi påstå att ett totalt avsägande av förförståelse 
är orimligt att anta och att vi ständigt står med blinda fläckar inför oss själva och det vi 
närmar  oss.  Vår  förförståelse  har  dock  fått  spela  en  aktiv  roll  avseende  urvalet  av 
informanter. Med betoning på att vi inte avser dra alla psykologer över en kam eller tro 
oss  kunna anta  att  psykologer  är  en isolerad  och homogen kategori  just  utifrån sin 
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yrkestitel låg vårt personliga intresse i att undersöka informanternas uppfattning av sin 
yrkestitel i relation till vald teori. Även denna förförståelse och antagande om de villkor 
som följer på en legitimerad psykologs verksamhet har med största sannolikhet färgat 
intervjuns utformning och våra följdfrågor. Därigenom har vi sannolikt gått miste om 
områden och perspektiv som kunnat bidra till att på ett annat sätt fånga informanternas 
upplevelse av sitt arbetssätt.  Vilka vi är som skriver denna uppsats kan beskrivas på 
många olika sätt. Det vi finner mest relevant för uppsatsen är att vi är studenter vid ett 
svenskt universitet och blivande psykologer. 

Intervjuförfarande
Vid tidpunkten för intervjun presenterades vår bakgrund och de rent formella krav som 
åligger  ett  intervjuförfarande  enligt  Vetenskapsrådets  riktlinjer  för  god  forskningsed 
(2011) (se bilaga 2). Informanterna informerades kortfattat om studiens syfte. I övrigt 
gavs ingen information om intervjuns underliggande frågeställningar. Detta utifrån vår 
förhoppning om att mötas av så öppna, omedelbara och spontana svar som möjligt. För 
att skapa utrymme åt personliga berättelser med möjlighet till  oväntade ingångar till 
ämnet  (Willig,  2008),  genomfördes  semistrukturerade  intervjuer  med  låg  grad  av 
styrning. Intervjuguiden (se bilaga 1) skapades utifrån frågor som motsvarande studiens 
syfte och underliggande frågeställningar.  Denna pilottestades  på en person innan de 
användes.  Pilottestningen resulterade i  några  mindre  ändringar  av några  frågor  och 
formuleringar. Frågorna i intervjugudien riktade sig mot informanternas upplevelse och 
erfarenhet  av  existentiell  psykoterapis  teoretiska  och  praktiska  aspekter.  Frågorna 
ämnade  även  knyta  an  till  informanternas  uppfattning  av  psykologens  roll  inom 
existentiell  terapi.  Exempel  på  frågor  var:  “Vad  är  psykoterapi?”,  “Vad  innebär  ett 
existentiellt  förhållningssätt  för  dig?”  “Hur  ser  du  på  din  roll  som  psykolog?”  “Hur 
upplever  du  att  ett  existentiellt  förhållningssätt  påverkar  ditt  psykoterapeutiska 
arbete?”. Samtliga intervjuer genomfördes på de olika informanternas arbetsplatser. Vid 
tid  för  intervju  eftersträvades  ett  öppet  och  bekvämt  samtalsklimat.  Efter  att 
information om anonymitet och konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 1990 & 2011) kring 
hanteringen  av  intervjumaterialet  hade  delgetts  informanterna  startade  intervjun. 
Betoning låg på informantens egen upplevelse och uppfattning av fenomenet snarare än 
att redogöra för generell teori eller övergripande teoretiska begrepp. Med individuella 
avvikelser pågick intervjuerna mellan 60 och 120 minuter. Intervjuerna spelades in för 
att fånga informanternas beskrivning med minimal distraktion. Det inspelade materialet 
transkriberades sedan ordagrant vilket resulterade i totalt 32 762 ord.  

Analys   
De  transkriberade  intervjuerna  analyserades  i  enlighet  med  metoden  för  tolkande 
fenomenologisk analys (IPA) såsom den beskrivits av Smith & Osborn (2003) och Willig 
(2008). IPA accepterar att det är omöjligt att få en direkt tillgång till intervjudeltagarnas 
livsvärldar men metoden strävar efter att så långt som möjligt närma sig hur mening 
framträder ur materialet (Smith & Osborn, 2003). Detta innebar att intervjumaterialet 
behandlades  på ett  tolkande sätt  och oundvikligen  färgats  av vår  egen förförståelse. 
Samtliga intervjuer lästes flera gånger för att få en så rik och fördjupad förståelse av 
fenomenet som möjligt. För att fånga individuella skillnader i tolkningen av materialet 
lästes  de  transkriberade  intervjuerna  initialt  var  för  sig  samtidigt  som anteckningar 
fördes  i  vänstra  marginalen.  Anteckningarna  rörde  associationer,  signifikanta 
uttalanden och kopplingar mellan olika delar av texten.  Därefter synkroniserades de 
individuella  anteckningarna med varandra genom att  skapa gemensamma kluster  av 
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anteckningarna. Dessa kluster skrevs i den högra marginalen och hade en mer abstrakt 
och övergripande karaktär jämfört med de första anteckningarna. Fram till denna punkt 
i analysprocessen behandlades alla kluster likvärdigt och alla anteckningar sågs som lika 
relevanta. Därefter listades klustren och analyserades på nytt för att se om och hur olika 
kluster hörde ihop och vilka som kunde sammanfogas. Ur detta skapades gemensamma 
teman men nya  namn.  Hela  tiden behölls  en  kontakt  med  intervjumaterialet  för  att 
stämma  av  att  informanternas  tal  inte  togs  ur  sin  kontext  och  att  det  stämde  med 
analysen på temanivå.  Varje intervju bearbetades en och en enligt denna arbetsgång. 
Slutligen jämfördes intervjuernas teman för att finna likheter och skillnader i materialet. 
Detta resulterade i sex huvudteman i och med att vissa teman sammanjämkades och fick 
nya namn medan andra teman som bedömdes mindre relevanta föll bort alternativt blev 
underteman.  Analysen  resulterade  i  sex  huvudteman  med  ett  varierande  antal 
underteman. Vissa underteman kategoriserades i ytterligare subtema.  

Presentation 
Analysen av materialet resulterade i sex huvudtema som sammanställdes i en översikt. I 
presentationen av  resultatet  har  informanternas  berättelser  fått  utrymme  utifrån en 
ambition  att  vara  mer  beskrivande  än  tolkande.  Diskussionen  separerades  från 
resultatet för att bibehålla en närhet till informanternas eget uttryck. För att värna om 
informanternas anonymitet samt öka läsbarheten ändrades vissa uttalanden som hade 
direkt koppling till en specifik informant i vissa citerade passager och hen tillämpades i 
löpande text. 
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Resultat

Den tolkande fenomenologiska analysen (IPA) resulterade i  sex huvudteman med ett 
antal underteman och subteman (se tabell 1). 

Tabell 1 
Huvudteman, underteman och subteman enligt IPA

Huvudtema       Undertema               Subtema

Viljan att hjälpa       Psykologens ansvar
      Diagnos som nyckel och lås
      Att finnas tillhands

Terapi på livets villkor       Livet som metafor               Livet som föränderligt
              Livet saknar regler
              Livet som ändligt

Att mötas som människor     En mänsklig terapeut
      Intresse för samhället
      Att leva som en lär
      Att sträva efter öppenhet        Att sträva efter jämlikhet

Att vidga berättelsen       Att träda fram i dialog
      Att hitta sin sanning
      Diagnos som förenklande

Ingen metod är tillräcklig       Att positionera sig               Att vara utifrån vad en inte är
       Att inte missa livet

Att må bättre       Agentskap
      Att leva riktat
      Förändring och acceptans

Viljan att hjälpa 

Psykologens ansvar
Utifrån  temat  att  vilja  hjälpa  är  frågan  om  ansvar  något  som  genomsyrade 
informanternas berättelser.  Ansvar följer med yrkeslegitimationen och informanterna 
gav  uttryck  för  ett  förhållningssätt  till  detta  som  präglas  av  etik  och  moral. 
Legitimationen beskrevs som ett skydd för klienten, en slags kvalitetsstämpel som bland 
annat innebär att psykologen behöver föra journal. Informanterna uttryckte att ett visst 
ansvar följer på att arbeta i en medicinsk kontext där diagnostisering ofta ingår som en 
del av journalföringen. Ansvaret beskrevs inte enbart handla om att följa riktlinjer för 
journalföring utan om att också vara uppmärksam på vilka konsekvenser detta system 
får för den enskilda individen. Ett förhållningssätt till detta ansvar uttrycktes som att 
vara “tillräckligt professionell” genom att inte skriva mer än nödvändigt. 
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[…] Jag är förpliktigad att skriva journal, det ingår i jobbet. Men det är rätt öppet 
för  hur  man  skriver,  man  behöver  inte  skriva  särskilt  mycket.  Jag  skriver  det 
minsta möjliga jag någonsin kan skriva  […] för det mesta behövs ju inte diagnosen, 
i vissa fall kanske, jag kan inte säga exakt vilka men nej, jag tycker inte om det men 
tyvärr så måste man ju skriva nån slags diagnos, men man kan ju kringgå det där 
och skriva mer beskrivande. 

Ansvaret  kopplat  till  journalföringen  beskrevs  handla  om  både  klientens  och 
terapeutens säkerhet. En informant betonade vikten av en noggrann journalföring utifall 
något  allvarligt  skulle  hända  i  eller  efter  terapin.  Då  beskrevs  det  som  terapeutens 
ansvar, och även en trygghet att i efterhand kunna se i journalen att hen vidtagit möjliga 
åtgärder och haft reflektioner över klientens tillstånd. 

Diagnos som nyckel och lås
Informanternas  dilemma  kring  hjälpens  natur  framträdde  extra  tydligt  i  deras 
beskrivning av diagnoser och dess funktion. Samtliga deltagare beskrev diagnosen som 
ett  verktyg  för  att  få  vård  i  en  medicinsk  kontext.  Diagnosen  beskrevs  här  som  en 
“entrébiljett till vård” och som en informationsbärare för vårdpersonal och samhälle. En 
informant menade att diagnosen, främst i en psykiatrisk kontext, kan fungera som ett 
skydd  för  psykologen  i  ett  behandlingsarbete  då  den  kan öka  medvetenheten  kring 
eventuella  “fallgropar”.  En  av  informanterna  beskrev upplevelsen  av  att  ha  både  en 
utredande och behandlande roll som svårförenlig då det skapar en ojämlik kontakt på så 
sätt  att  klienten blev van att  terapeuten ställde frågor  som klienten skulle  svara på. 
Samtliga  informanter  uttryckte  ett  kritiskt  förhållningssätt  till  diagnoser.  Diagnosen 
beskrevs  generellt  som  ett  “misslyckat  verktyg”  i  sitt  försök  att  underlätta  för 
kommunikation då den snarare antas föra med sig en negativ etikettering. 

[…]diagnosen påverkar den här människans liv […] mycket av våra liv handlar ju 
om att leva upp till förväntningar […] alltså självuppfyllande profetior jag  är  den 
här  […]  deprimerade  människan,  så  lever  man  upp  till  det,  det  är  ju  otroligt 
begränsande.

Att finnas tillhands 
Informanternas  bild  av  hjälp  beskrevs  som  präglad  av  att  det  alltid  är  klientens 
subjektiva behov som står i fokus. Informanterna menade att psykologen behöver vara 
lyhörd inför var den andra befinner sig genom att känna in, “vara öppen för det ena och 
det andra” och aldrig tränga sig på klienten. 

[…] jag behöver finnas där för dom, att dom märker att jag är med dom och inte en 
terapeut som gömmer mig bakom mina teorier och ställer frågor. 

Att hjälpa någon formulerades av informanterna som att bara vara där, att stå ut med 
närvaron “utan att behöva kleta ner det med ord ungefär”. Psykologen beskrevs som 
någon som behöver finnas tillhands på klientens villkor, tills hen inte längre behöver 
det. 
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Terapi på livets villkor

Livet som metafor 
Existentiell  terapi  beskrevs  i  intervjuerna  som  livskunskap  och  ur  berättelserna 
framträdde en bild av ett terapeutiskt arbete som verkar ha samma förutsättningar som 
livet självt. En informant menade att vi människor är inkastade i den här världen, vare 
sig vi  vill  eller inte, och att en viktig del i  terapin blir att med mod se det absurda i 
tillvaron. En informant uttryckte att terapin kan liknas vid en absurd situation; 

Det är absurt egentligen, att det kommer en människa och sätter sig här och lägger 
sitt liv i mina händer.

Livet som föränderligt
Terapi beskrevs som en cirkulär process där varje session behöver utgå från att livet, 
och människan, är i ständig förändring. Detta är något som informanterna menade kan 
vara svårt att greppa men är centralt att sträva efter i det terapeutiska arbetet. 

[…] terapin går inte från a till ö, utan alla faser finns med hela tiden […] för att om 
vi  utgår från att  ingen människa kan stiga ner i  samma flod två gånger […] då 
förstår man att vi är lite osäkra här i livet […] då får vi ha den utgångspunkten 
också i det terapeutiska mötet. 

Bilden  av  att  människan  är  i  ständig  utveckling  beskrevs  prägla  informanternas 
förhållningssätt i terapin. En informant uttryckte att hen inte kan utgå ifrån att klienten 
har samma problem eller är i samma situation som förra sessionen, det går inte att bara 
arbeta efter en på förhand uppgjord plan. En informant beskrev det som något vackert 
att människan är “i ständig tillblivelse”. 

Livet saknar regler
Livet beskrevs som irrationellt och informanterna uttryckte att den existentiella terapin 
utgår från samma faktum som livet, det att det saknar universella regler. 

Det finns ingenting att hålla sig i och det är ju som livet själv. Man tror att det ska 
finnas någon slags regel för hur man ska leva men det finns det ju inte och samma 
sak här, det finns ju ingenting att hålla sig i utan jag måste ju bara hänga här ute på 
något sätt […]

Livet som ändligt
Även om livet beskrevs som att det saknar givna regler så verkade informanternas bild 
av terapin präglas av livets grundförutsättningar. Terapins ramar liknades i intervjuerna 
vid de gränser som också återfinns i livet. En informant formulerade sig: 

Livet självt är ju tidsbegränsat så jag kan tänka att det finns ju rim och reson i det 
där. Att man sätter upp, det här är min gräns, och då har man det att arbeta inom. 
Och det är ju som livet självt, man har vissa gränser, vissa begränsningar, som 
man existerar inom […] så får man förhålla sig till det.

Gränser beskrevs som något som kan fungera motiverande i det terapeutiska arbetet. En 
informant menade att gränser kan sätta fart på arbetet och att det måste vara ett visst 
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driv i terapin så man inte bara sitter. Terapins avslut liknades vid livets yttersta gräns; 
trots att människan aldrig slutar utvecklas så finns det ingenting i livet, och inte heller i 
terapi,  som pågår  för  evigt.  Att  gå  i  terapi  hela  livet  beskrevs  av en informant  som 
fullständigt absurt.

Att mötas som människor 

En mänsklig terapeut 
Det  terapeutiska  mötet  beskrevs  i  intervjuerna  bestå  av  klientens  och  terapeutens 
gemensamma villkor i egenskap av att båda vara människor. En informant beskrev det 
som att vi  alla delar den utsattheten att  vi  är sårbara och att  vi  lever i  ett  samhälle 
tillsammans med andra människor. Hen menade vidare att varken terapeut eller klient 
egentligen vet om livet finns kvar imorgon. Utgångspunkten i informantens beskrivning 
var att en förutsätter att livet fortsätter, men att ingen vet säkert. En informant menade 
att det är lite varmare om du känner att den andre är i samma båt. Det framkom av 
berättelserna  att  även  om  klienten  är  den  som söker  hjälp  för  sina  problem  så  ses 
terapeuten inte som en problemfri person.

Det är viktigt att jag går in som en människa i det här och det betyder ju inte att 
vara privat på något sätt men jag är mänsklig i alla fall. Och det bygger ju otroligt 
mycket på ett möte […] och i det där mötet då ser jag den andre inte som ett objekt 
som jag ska bedöma och sätta diagnos på och allt det där, utan som ett subjekt, det 
tycker jag är väldigt viktigt, att det blir en jag-du relation.

Informanterna beskrev en strävan efter det autentiska mötet  i  terapin.  En informant 
refererade till Martin Bubers beskrivning av jag-du relationen där mötet mellan klient 
och terapeut ses ske i och genom ett mellanrum mellan två subjekt. Ett autentiskt möte 
beskrevs av en informant som ett ömsesidigt existentiellt ögonblick. Detta liknades vid 
något mänskligt heligt. Samtliga informanter gav uttryck för att mänsklig kontakt inte 
går att manualisera och därmed inte heller planera för. 

[…] det enskilda fallet och det enskilda ödet, vi båda är väldigt unika, det är inte så 
att psykolog A kan bytas ut mot psykolog B utan min terapi med dig kommer att bli 
helt annorlunda än den andra personens terapi med dig.” 

Det  kan  ju  se  olika  ut  med  olika  människor.  Och  jag  blir  olika,  det  är  också 
intressant för jag märker det, det är ju olika relationer. Varje kontakt är på sitt sätt 
[…] jag blir olika med olika människor […] och det är ju så det är, i livet också.

Informanterna gav uttryck för en stark identitet kopplad till  sin yrkesroll  där “jaget” 
ständigt samspelar med terapeutrollen. En av informanterna menade dock att det vore 
förfärligt om hen skulle vara psykolog i sina privata relationer, så trots att yrkesrollen 
beskrevs som djupt präglad av informantens “jag” så framstod det som att yrkesrollen 
inte var lika integrerad i “jaget”. 

Intresse för samhället
Ur  intervjumaterialet  framträdde  en  bild  av  psykologer  med  ett  brett  intresse  för 
människan.  Informanterna  gav  uttryck  för  att  kulturella,  strukturella  och  politiska 
engagemang är viktiga beståndsdelar i det terapeutiska arbetet.  Informanterna beskrev 
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hur de hämtar inspiration och kunskap om människan genom att ta del av mänskliga 
uttryck som exempelvis poesi, skönlitteratur, opera och teater.

[…] jag läser skönlitteratur till exempel, det tycker jag är ett bra sätt att lära känna 
människan och mänskligheten […] jag är intresserad av att prata med folk, att gå 
på teater, det har med intresset för människor att göra.

En av informanterna refererade i intervjun till Heideggers begrepp “throwness” för att 
beskriva att människan är “utkastad” inte bara till sitt öde utan också i en viss miljö. Vårt 
samhälle beskrevs av informanterna som irrationellt och med väldigt många orättvisor, 
något som därför behöver beaktas i mötet med en annan människa. Även yrkesrollen 
som  psykolog  beskrevs  i  kritiska  ordalag  som  samhällsbevarande  där  psykologen 
upplevdes ha makt att peka på vad som är normalt och inte. 

Att leva som en lär
Informanterna beskrev i intervjuerna hur det existentiella arbetet till stor del fokuserar 
på  de  gemensamma  existentiella  villkor  som  delas  av  terapeut  och  klient.  Samtliga 
informanter uttryckte att samma spelregler gäller för terapeuten som för klienten och 
att de som psykologer därför också själva behöver arbeta med sina egna existentiella 
frågor. 

[…] det kan ju inte vara vissa regler som gäller för klienten och så lever jag mitt liv 
efter helt andra, det verkar ju inte klokt […] man får ju faktiskt rannsaka sig själv, 
utgå från sig själv och försöka leva sitt liv som man tycker att man vill.

Ur intervjuerna framträdde en bild av aktiva psykologer som värdesätter egenskaper 
som exempelvis mod, envishet och passion. Det verkar vara viktigt att hitta sitt eget sätt 
och några av deltagarna beskrev sin terapeutiska stil som att vara “på” och konfrontativ. 
Att leva som en lär beskrevs på olika sätt. Vissa informanter menade att det innebar att 
träna och hålla sig frisk, att ta ansvar för sina val och konfronteras med sitt liv. 

[…]  jag  behöver  vara  aktiv  och leva.  Jag  behöver  leva  mitt  liv  verkligen.  Det  är 
kanske den viktigaste aspekten […] för att  kunna sätta mig där och se och vara 
närvarande.

Att sträva efter öppenhet
Informanterna gav uttryck för ett ständigt pågående arbete med sin egen tendens att 
vilja  skapa  ordning  och  mönster  för  att  göra  tillvaron  begriplig.  Att  förenkla  och 
kategorisera  information  beskrevs  närmast  som  en  mänsklig  drivkraft  med  både 
fördelar  och  nackdelar  i  ett  terapeutiskt  möte.  Utan  detta  system,  menade  en  av 
informanterna, skulle vi vara vilse, men att det också kan leda till att vi fastnar i ett sätt 
att se tillvaron. Centralt och återkommande var intervjudeltagarnas beskrivning av hur 
de använder och förhåller sig till kunskap och erfarenhet på olika sätt. Både utbildning 
och  livserfarenheter  beskrevs  som  viktiga  och  ständigt  medverkande  i  mötet  med 
klienter.  

[…] jag behöver förbereda min […] uppdatera min kunskap, för jag tror att om jag 
ska kunna prata med en människa om svåra saker som livet och döden så måste 
jag ha funderat över de sakerna själv. Jag behöver vara rustad för att ha ett sådant 
samtal. 
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Samtidigt  som  kunskap  och  erfarenheter  är  viktiga  delar  i  det  terapeutiska  mötet 
beskrevs ett öppet förhållningssätt som att kunna gå bortom det konkreta och att vakta 
på  sin  egen  tendens  att  registrera  och  värdera  en  annan  människa.  En  informant 
beskrev hur hen hela tiden behöver väcka sig själv för att inte fastna i  en bild av en 
människa.  Att  på  detta  sätt  förhålla  sig  till  sin  egen  förförståelse  beskrevs  som  en 
förutsättning för att försöka möta varje ögonblick med öppenhet. 

[…] det är det som är den fenomenologiska principen, alltså jag behöver på något 
sätt sätta åtsidan min förförståelse. Allt det jag tror mig veta om människor och 
vara så öppen som det någonsin går […] och då kan det bli ett möte.

En informant uppmanade till att strunta i teorin i själva mötet med en klient och istället 
använda sig av den i det egna efterarbetet: 

Jag tycker det är ett elände om teorin ska vara som ett raster mellan dig och mig 
[…] då sitter jag bara och söker någonting, då låter jag teorin vara ett hinder för att 
det ska bli något, en hjälp. 

Att sträva efter jämlikhet 
Den  terapeutiska  relationen  beskrevs  som  strukturellt  sett  ojämlik.  En  informant 
uttryckte  det  som  att  terapeuten  har  ofta  har  tolkningsföreträde  vilket  innebär  att 
klienten kan vara och uppleva sig som utsatt. Detta till trots menade informanterna att 
det kan uppstå en form av ömsesidighet. En av informanterna ville inte jämföra det med 
jämlikhet och talade istället om ett genuint, gemensamt samtal.  

[…] för det är ju en ojämlik situation när jag sitter som terapeut och du som klient, 
men att det så gott det går handlar om att få den andra att känna att det är, att det 
är jämlikt,  även om det inte är det riktigt,  det kan aldrig bli det men, att aldrig 
någonsin vara arrogant eller tro att jag vet mer, jag kanske vet mer om vissa saker 
men jag vet inte mer om den människans liv.

Att vidga berättelsen

Att träda fram i dialog 
Samtliga informanter beskrev det som centralt för terapin att klienten ska få utrymme 
att formulera sig och att det är klientens egen berättelse som är i fokus. En informant 
beskrev detta, att klienten får tala flödigt och detaljerat som något väldigt verksamt då 
det möjliggör för klienten att träda fram. 

Det viktigaste är att man får formulera sig, att du faktiskt formulerar dig, gång efter 
gång, för en och samma människa. Då hör du sakteliga vad du själv säger, vilket har 
verkan som kan göra skillnad.

Informanterna betonade att klientens berättelse äger rum i en gemensam process, i en 
dialog, snarare än att den är något som något klienten står för helt själv. 

[…] vi är här i samtalet tillsammans, vi samtalar om ditt liv visserligen men jag är 
lika intresserad som du, av ditt liv. Det finns ett flöde, vi kommer vidare, det är en 
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dans liksom. Det är inte bara att jag ställer frågor och du svarar liksom utan vi 
samtalar om detta.

Dialogen  beskrevs  som  något  mer  än  bara  det  språkliga.  Några  av  informanterna 
menade att de såg sin roll som någon som lyssnar, har tålamod och som kan spegla och 
reflektera  klienten.  Något  som  framstod  som  viktiga  och  helt  centrala  delar  i  den 
terapeutiska dialogen.

Att hitta sin sanning 
Att  klientens  berättelse  beskrevs  vara  helt  central  i  arbetet  och  den  gemensamma 
dialogen uttrycktes kunna bidra till: 

[…] en möjlighet för människor att utforska […] var de befinner sig i sitt liv, hur de 
har hamnat här och vart de är på väg.  

En informant beskrev att det är genom det gemensamma samtalet som klienten kan få 
syn på saker som de kanske inte har sett förut, vilket kan ge klienten nya insikter. En 
informant  betonade  att  det  inte  går  att  intellektualisera  och  tänka  sig  fram  till  vad 
klienten  värderar  som  viktigt  i  sitt  liv  och  terapin  således  inte  handlar  om  att  ha 
filosofiska diskussioner.   Känslor beskrevs vara viktiga vägvisare och det är genom att 
komma i kontakt med dessa som klienten kan upptäcka sin sanning. 

Diagnos som förenklande 
I beskrivningen av det terapeutiska samtalet gav samtliga informanter uttryck för bilden 
av en diagnos som något som skapar mycket förförståelse åt ett visst håll, med ett visst 
språk och som förenklar och förtäcker ett liv. En informant menade att det finns tusen 
skäl  till  varför  man  blir  deprimerad  och  att  diagnosen  alltid  är  otillräcklig  som 
beskrivning  av  en  klients  besvär.  En  annan  informant  berättade  att  det  händer  att 
klienten har diagnostiserat sig själv när hen kommer till terapi, en läser sig till vad man 
har för något. Informanten uttryckte att det i dessa lägen blir viktigt att vara nyfiken på 
hur klienten förstår sin diagnos och inte förutsätta dess innebörd. Samtliga informanter 
uttryckte en strävan att gå bakom givna beskrivningar och ”grotta ner sig” i detaljer för 
att se flera aspekter av en människas liv i det gemensamma samtalet med en klient.  

Ingen metod är tillräcklig 

Att positionera sig 
Informanterna  beskrev  sig  själva  som  psykologer  och  terapeuter.  Att  vara  psykolog 
uttrycktes  som  den  främsta  yrkesidentiteten.  En  informant  uttryckte  bilden  av  sin 
yrkesroll som att det är givet att hen är psykolog som sen kan ha psykoterapi.  Att vara 
psykolog  definierades  av  informanterna  som  att  ha  en  bred  kunskap,  något  som 
beskrevs skapa en frihetszon. En informant beskrev det; 

Ju mer redskap, eller vad man ska kalla det, utbildning eller erfarenhet man har, 
desto större frihet […]

Att ha ett existentiellt perspektiv verkade föra med sig ett flexibelt förhållningssätt till 
teorier och metoder.  Informanterna berättade om vikten av att  förankra sitt  sätt  att 
arbeta i personliga val och beskrev att en måste välja själv hur en vill arbeta.
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[…] som att jag gör val som kanske inte är förenligt med några normer någonstans, 
det ankommer inte bara klienten att ansvara för sina val, det kan ju vara jag som 
terapeut också. Jag kan till exempel ta ansvar för att göra fel eller vad som helst. 

[…] där får man som psykolog och terapeut vara modig och kanske ifrågasätta, nej jag 
kan inte tänka mig att jobba med den här patienten med KBT. Jag tror inte att det skulle 
hjälpa den, det är självklart på något vis.

Det existentiella perspektivet beskrevs av informanterna som svårfångat och mer som 
ett  integrerat  sätt  att  vara.  Samtidigt  menade  en  av  informanterna  att  hen  under 
intervjun inte alls  upplevde det  som något “vagt  och svagt”  utan snarare  som något 
väldigt tydligt. 

Att vara utifrån vad en inte är
Beskrivningen av det egna arbetssättet utgick för samtliga informanter från vad de inte 
är. 

Alltså det jag känner att jag inte är riktigt, är en KBT eller Psykodynamisk terapeut 
[…]

Existentiell terapi beskrevs återkommande i motsats till andra terapiriktningar. Bilden 
av  att  det  är  något  fel  på  klienten  i  en  medicinsk  modell  kontrasterades  mot  det 
existentiella perspektivet att klienten  är som hen är just nu. Den existentiella terapins 
strävan att se människans hela liv beskrevs stå i motsats till bland annat den kognitiva 
terapins  konceptualisering.  En  informant  menade  också  att  hen  föredrar  en 
samarbetsmodell och därför är kritisk till psykoedukativa terapimetoder där terapeuten 
har  en  slags  lärande  roll.  Informanten  menade  att  det  inte  är  hens  uppgift  att  lära 
klienten  någonting.  Informanterna  beskrev  sig  vara  kritiska  mot  manualiserade 
behandlingsmetoder då de inte ansågs möjliggöra samma rymd som det existentiella 
perspektivet  “där  vad som helst  kan komma upp”.  En informant  menade att  det  till 
skillnad  från  en  “tiopunktsmodell”  är  viktigt  att  använda  sina  egna  idéer  och 
erfarenheter då hen menar att de inte dyker upp av en slump utan dyker ju upp för att 
det på något sätt är självklart. 

Problemet med KBT tycker jag är att det är väldigt tydligt och strukturerat, vilket 
gör det lätt att forska på och effektivt för att lösa olika symtom, med det finns en 
rationalitet där som är lite orealistisk tycker jag.

Att  olika  teorier  och  metoder  överlappar  varandra  beskrevs  närmast  som  en 
självklarhet.  En av informanterna menade att andra terapimetoders strävan efter att 
minska symtom och öka välbefinnande också kan ge existentiella vinster, att personen 
kommer  att  må  bättre  och  därmed  fylla  sina  livsmål  bättre.  Det  existentiella 
perspektivet beskrevs prägla även andra terapimetoder. En informant uttryckte det som 
att  det  sipprar  in  och  talas  om  det  i  olika  sammanhang  medan  en  annan  av 
informanterna menade att det existentiella perspektivet består av ett annat djupare mer 
historiskt konceptuellt bygge. 
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Att inte missa livet
I samtliga intervjuer beskrevs det terapeutiska arbetet som att det inte går att jobba på 
samma sätt med alla människor och att ett unikt möte inte går att planera på förhand. En 
informant  uttryckte  vikten av att  inte  hitta  “problemet  med stort  P”  och  bara  jobba 
specifikt med det eftersom det nästan alltid visar sig att problemet handlar om något 
helt annat än det som en tänkt sig från början. En annan informant menade att specifika 
behandlingsmetoder kan hjälpa människor väldigt mycket men att det då inte handlar 
om hela livet. Sammantaget beskrevs det existentiella förhållningssättet handla om att 
terapeuten behöver anpassa sina arbetsmetoder efter klientens behov. Informanterna 
förhöll sig positiva till att använda olika teorier och metoder som verktyg snarare än en 
enkel väg till målet.

[…] jag tycker att  metoder är ganska bra faktiskt  […] man kan jobba bara med 
samtalet men jag tycker att andra metoder är väldigt spännande.

Jag hoppas att jag har förmågan att vara olika i förhållande till vad den jag möter 
behöver. Det är ju inte mina behov som klienten ska tillfredsställa, inte bara i alla 
fall.

En informant beskrev möjligheten att använda olika metoder som något som kan vara 
till nytta i terapin. 

[…] det är klart att man måste kunna använda sig av ett sätt eller en metod som 
man har lärt sig […] för att komma vidare. […] om jag vet att om jag använder en 
specifik metod så går det jättefort, varför ska jag sitta här och samtala om det hur 
länge som helst? Det är ju bra att komma ur det och sen fortsätta när man har en 
annan bas att stå på.

Att må bättre

Agentskap 
Informanterna uttryckte den existentiella inriktningen som ett starkt förhållningssätt. 
Det beskrevs bland annat innebära antagandet att det är upp till klienten att leva sitt liv 
och att terapeuten inte kan få en annan människa att må bättre “bara sådär”. 

Det är inte jag som ska komma här och fixa ditt liv utan det är du som är ansvarig 
för ditt liv. Jag kan tillhandahålla olika sätt att tänka och så, men det är du som är 
ansvarig för ditt liv. Det är ju en del patienter som tror att det är jag som ska fixa 
till deras liv, någon sa: jag vill ha en dos kognitiv terapi […] ungefär som att jag har 
en trollstav. Jag vill bli lycklig. Jag vill inte bli en looser. Så säger folk ibland. Då får 
vi börja där.  

Som psykolog beskrev informanterna sig kunna tillåtas att ha hypoteser kring klientens 
besvär men att det är klienten som validerar vad som är rätt. En informant beskrev hur 
hen behöver kunna inge mod att möta det som är svårt, men att det är klienten som är 
ansvarig för att leva sitt eget liv.  

[…] jag ser dig som ett subjekt som är värd all respekt. Att jag ser dig som ansvarig 
också, det är inte jag som ska komma här och fixa ditt liv liksom, utan det är du 
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som är ansvarig för ditt liv.

Det är klienten som kan se till att han eller hen mår bättre […] att ordna, stå upp 

för sina behov för att kunna leva ett bättre liv som är mer tillfredställande.

Samtliga  informanter  betonade  att  ståndpunkten  att  klienten  ses  som  ansvarig  inte 
handlar om att det är klientens fel att det uppstått problem i livet, snarare att klienten 
har makt och möjlighet att förhålla sig på olika sätt till sina erfarenheter och till sitt liv. 
En informant uttryckte det som att terapin behöver utgå från nuet och fokusera på hur 
klienten förhåller sig till andra människor och till världen i stort, här och nu. 

Jag kan inte sitta här och tro att jag förstår den andra människan utan det är något 
som måste visa sig. Att människan är ansvarig i sitt liv […] inte att det är ditt fel 
liksom att det ser ut som det gör men att du har förmågan att förändra ditt liv om 
du kommer i kontakt med den förmågan.

Att leva riktat 
Informanterna beskrev hur terapin på olika sätt  rör sig kring det  faktum att  vi  som 
människor existerar. Två av informanterna refererade till ordet exist som översattes till 
att  träda fram,  att  visa  sig,  i  beskrivningen av sitt  arbete.  En informant  menade  att 
terapin handlar om att komma närmare en slags grundvalar och beskrev detta som ett 
mänskligt  behov  som  kanske  är  särskilt  viktigt  i  den  överstimulerade  värld  som 
informanten menade att samtidsmänniskan lever i. En informant berättade att terapin 
ofta handlar om att utforska var klienten befinner sig i sitt liv, hur de har hamnat där och 
var klienten är på väg. Att få syn på sin riktning beskrevs av samtliga som en viktig del i 
den existentiella terapin då det möjliggör för klienten att få en upplevelse av sig själv. 

[…] det är en möjlighet för människor att se sanningen om sitt liv kan man säga. Att 
upptäcka saker som om sig själv som de kanske inte har sett förut som de har nytta 
av när de ser på sitt liv[…]och där man har en möjlighet att kanske välja andra 
vägar eller skippa värderingar som man inte har någon nytta av.

Samtliga  informanter  beskrev  att  terapin  kan  bidra  med  en  upplevelse  av  ökade 
valmöjligheter för klienten. Ur berättelserna om terapin framträdde ett tydligt samband 
mellan en upplevd insikt om sig själv och en ökad frihet, en frihet som beskrevs som 
klientens möjlighet att på sitt eget sätt förhålla sig till sitt liv. 

[…]  att  göra  val  som har  bättre  konsekvenser  än vad de  gjort  tidigare  […] det 
handlar mycket om att se sanningen om sitt liv och våga ta ett kliv, i en riktning 
som är  mer  i  enlighet  med  vad  man faktiskt  innerst  inne  vill.  Ja,  att  komma  i 
kontakt med sig själv men det är ju rätt trickigt för att man förändras ju hela tiden.

Förändring och acceptans
En informant berättade att hen ser det som sitt ansvar att bidra till  att klienten mår 
bättre och att hen vill arbeta med klienter där terapin spelar en roll och att klienten i 
samband med terapin börjar leva så att hen mår bättre.

[…] kommer det en person till mig för hjälp så vill jag i alla fall att den personen 
ska må bättre efteråt, i den mån det är möjligt, oftast är det möjligt att på något sätt 
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bidra till ett ökat välbefinnande. Som kanske kan uttryckas i GAF eller något, jag 
ställer inte upp riktigt på det här att målet är förstå och punkt. Det handlar om att 
förstå och att göra någonting för att leva i mera samklang med sina värderingar, 
med mera passion i livet.

En annan informant beskrev sitt terapeutiska arbete som att ta in många andra aspekter 
av  klientens  situation  än  just  den  psykiska  representationen  av  ett  fenomen.  Detta 
beskrevs som att förena klientens olika livsvärldar och en annan informant betonade 
vikten av att integrera det som dyker upp i terapin med klientens övriga liv.

Helst så ska ju patienten eller klienten jobba vidare mellan gångerna. Det dyker 
upp en massa saker här i samtalet och så går man hem och funderar och prövar 
olika saker. Det är en förutsättning tror jag. Att man blir så intresserad av det här 
som vi pratar om att man går hem och kollar […] så är man med folk och så tänker 
man på det här, har man med sig det här. Att se vad det är som betyder något. […] 
bara genom att se det så kan man ju hitta andra förhållningssätt om man vill det, 
och komma vidare.

Att må bättre beskrevs i samtliga berättelser om terapier som en subjektiv upplevelse. 
En informant betonade; 

[…] det ankommer egentligen inte mig att avgöra vad som är ett resultat för den 
andre. 

En av informanterna uttryckte att klientens och terapeutens bild av vad som är ett gott 
liv  inte  nödvändigtvis  behöver  överensstämma.  Om  så  är  fallet  handlar  det  för 
informanten om att försöka möta klienten där hen är.  Att  ha hälsa beskrevs som en 
upplevd balans mellan passion och stagnation och informanterna menade att det både 
kan handla om att förändras och att acceptera. 

Det kanske är åt andra hållet, ju mindre förändring du behöver erfara och ju större 
acceptans för att du är som du är, då kanske det är ett toppenresultat. Jag trodde 
att  jag  behövde vara  på  en massa  sju  olika  sätt  men i  själva  verket  får  jag  gå 
härifrån ungefär likadan som jag kom, alltså ingen förändring och ett  strålande 
terapiresultat.

Diskussion

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur psykologer med ett uttalat existentiellt 
perspektiv ser på målet med sitt psykoterapeutiska arbete. I vår strävan att uppnå detta 
syfte har vi haft hjälp av följande frågeställningar; 
–  Vad  upplever  informanterna  att  ett  existentiellt  perspektiv  erbjuder  i  det  egna 
psykoterapeutiska arbetet? 
– Upplever informanterna att ett existentiellt perspektiv påverkar valet av terapeutisk 
metod? 
– Hur upplever informanterna att ett existentiellt förhållningssätt integreras med övrig 
psykologisk teori och praxis?
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Syftet och frågeställningarna formulerades för att försöka fånga vår ambition att lära oss 
mer  om  existentiell  psykologi  och  psykoterapi  genom  att  undersöka  hur 
yrkesverksamma  psykologer  arbetar  utifrån  detta  perspektiv.  Eftersom 
frågeställningarna knyter an till varandra väljer vi att diskutera dessa i en löpande text. 
Vi ser nu hur vår iver att försöka förstå hur en som psykolog ska göra för att hjälpa en 
annan människa speglar vår bild av en psykolog som någon som med makt och förmåga 
att  hjälpa och i  bästa fall  “bota” utifrån psykologins och psykoterapins vetenskapliga 
prägel  och  fokus  på  metod.  I  vår  egen erfarenhet  av  psykologutbildningen finns  ett 
starkt  fokus  på  teknik  och hur  psykologen bäst  använder  sig  av  denna.  Resultatet  i 
denna uppsats visar hur informanterna vänder sig mot ett ensidigt sätt att praktisera 
metoder och tekniker. I  ingen metod är tillräcklig  förstår vi det som att informanterna 
upplever att de målar in sig i ett hörn genom att enbart utgå från en specifik metod. Vi 
tycker att det är intressant hur informanterna i sin beskrivning av sig själva utgår från 
vad de  inte  är, i det här fallet varken KBT eller en psykodynamisk terapeut.  Något vi 
tolkar  som  ett  uttryck  för  den  förenklade  bild  av  en  människa  som  informanterna 
beskriver följer på en alltför teknisk rationell modell av terapi. Resultatet visar att mötet  
som människor  är det centrala och vi tycker oss se ett pragmatiskt förhållningssätt till 
metod och teknik där informanterna beskriver en frihet i att kunna anpassa sitt sätt att 
arbeta efter en unik klient. I analysen av informanternas berättelser drar vi paralleller 
till  det  som i  tidigare  forskning  talats  om som “gemensamma  beståndsdelar”.  Dessa 
beskrivs av Asay & Lambert (2008) som fundamentala delar av en terapeutisk allians 
oberoende terapeutens teoretiska inriktning.  De delas in i  empati,  äkthet,  värme och 
personlig  öppenhet.  Samtliga  faktorer  återfinns  i  informanternas  beskrivning  av  sitt 
arbete,  vilket  också  går  i  linje  med  den  forskning  som ser  just  dessa  gemensamma 
beståndsdelar som något specifikt i en existentiell terapi (Oliviera, Sousa, & Pires, 2012). 
Informanterna talar om att “finnas tillhands” i något som beskrivs som ett gemensamt 
arbete. Utifrån detta resonemang tänker vi att det är avgörande med frivillighet och ett 
delat  ansvar  i  terapin.  Vi  tolkar  det  som att  det  är  psykolog  och klientrollerna som 
möjliggör  det  terapeutiska  samtalet  men  att  det  är  människan  i  yrkesrollen  som 
möjliggör det verksamma mötet. Resultatet ger en bild av en psykolog med höga krav på 
sitt eget sätt att vara och fungera ur både ett individuellt och ett samhälleligt perspektiv. 
Informanterna beskriver vikten av att “leva som en lär” vilket vi tycker är intressant att 
fundera över då detta verkar innebära att psykologen behöver förstå andra människor, 
inte bara utifrån teorier, utan också utifrån sig själv. Vi funderar över detta i relation till 
begreppet “resonans” (van Deurzen, 2003), att det för informanterna inte verkar handla 
om att lägga “sig själv” åt sidan utan att snarare använda sin egen mänsklighet för att 
beröra  och  beröras  av  klientens  berättelse.  Analysen  av  intervjuerna  har  väckt 
funderingar kring en, för oss, vanlig bild av psykologens yrkesroll som separerad från 
människan bakom denna, något som ibland har framställts som eftersträvansvärt i den 
psykoterapeutiska  teorin  som  vi  tagit  del  av  under  utbildningen.  Vi  känner  igen  en 
strävan efter att tydligt skilja mellan yrkesroll och människa som ett led i en strävan 
efter  att  vara  professionell.  Resultatet  i  denna uppsats  tycker  vi,  visar  på  en vidgad 
beskrivning  av  professionalitet  där  yrkesrollen  beskrivs  som  någon  som  inte  är 
tillbakalutad och allvetande utan snarare en jämlike. 

I  viljan att hjälpa  framträder ett kritiskt förhållningssätt,  något som vi tolkar att den 
existentiella psykologin och terapin erbjuder psykologen i sitt arbete. Det verkar handla 
om att inte förutsätta vad klienten behöver och i detta tema framgår att det inte alltid är 
intentionen att hjälpa som är avgörande utan att det är det unika utfallet som är det 
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viktiga.  Psykologen kan inte  på  förhand veta  vad klienten behöver.  I  Att  mötas  som 
människor tycker vi oss se hur informanterna förhåller sig kritiskt till sin egen kunskap 
och förförståelse, de har skarpt fokus på sig själva och sin mänskliga tendens att vilja 
förstå och förklara det obegripliga. Syftet med terapin tycks inte vara att skapa logiska 
förklaringar utan att genom en ömsesidig dialog ge klienten möjlighet att träda fram. Det 
är genom berättelsen som klienten får möjlighet att utforska sin egen potential och sina 
gränser och på det viset bli synlig för sig själv, något som vi ser knyter an till bilden av 
den  existentiella  terapeuten  som  en  medresenär  (Stiwne,  2009).  Informanterna  ger 
uttryck för en strävan efter att åsidosätta sin kunskap och förförståelse i en strävan efter 
öppenhet.  Detta  väcker  tankar  hos  oss  rörande  psykologens  makt  och  frågor  om 
huruvida vi verkligen kan välja att betrakta vår egen kunskap på avstånd. I resultatet 
finner vi ett “psykologiskt” språk och terminologi, något som vi tolkar som ett exempel 
på hur psykologisk kunskap är starkt integrerad och att den genom språket uttrycks 
som närmast självklar. Informanterna talar i utvecklingspsykologiska och diagnostiska 
termer  när  de  beskriver  sitt  arbete  vilket  enligt  oss  speglar  exempel  på 
hur problematiskt  det  kan  vara  att  inte  utgå  från  det  som  en  gång  har  lärts  in. 
Informanterna själva lyfter hur en gemensam terminologi och förståelse som hjälpsam i 
vissa miljöer men inte i andra. Exempelvis beskrivs diagnoser å ena sidan fungera som 
ett  skydd  för  psykologen och något  som möjliggör  vård  för  klienten  i  en medicinsk 
kontext, å andra sidan skildras diagnosen som förenklande och otillräcklig och snarast 
som något som “förtäcker ett liv” i en terapeutisk kontext. Detta resonemang visar hur 
informanterna problematiserar den egna viljan att hjälpa genom att hela tiden förhålla 
sig kritiskt till sin egen förståelse. Vi förstår informanternas berättelser som att det inte 
finns en enkel väg när det gäller att hjälpa en annan människa. Vi tolkar det också som 
att  psykologernas  syn  på  sitt  ansvar  inte  begränsas  till  terapirummet  utan  behöver 
sättas i relation till större och ibland samhälleliga perspektiv. 

Existentiell  psykologi  och  psykoterapi  beskrivs  av  informanterna  bestå  av  ett  annat 
djupare mer historiskt konceptuellt bygge än exempelvis kognitiv eller psykodynamisk 
teori. Trots detta beskriver informanterna hur de kan arbeta med metoder som tillhör 
dessa och andra traditioner. Det existentiella perspektivet verkar alltså kunna återfinnas 
i  andra  metoder  och  terapeutiska  inriktningar.  Vi  tolkar  berättelserna  som  att  det 
existentiella  “sipprar  in”  i  andra  perspektiv  och  ur  resultatet  framgår  det  att  andra 
terapeutiska metoder kan ge existentiella vinster vilket relaterar till tidigare forskning 
(Corrie & Milton, 2000; Ellerman, 1999 & Fernando, 2007). I detta resonemang uppstår 
det frågor hos oss kring vad som egentligen utmärker det existentiella perspektivet och 
om det går att integrera med allt? I ingen metod är tillräcklig beskrivs svårigheterna med 
att definiera vad det existentiella perspektivet “är” samtidigt som det upplevs som något 
tydligt och inte ”vagt och svagt”. Vi tolkar det som att det handlar om att inte begränsa 
sig snarare än  att definiera sig.  Tidigare forskning har fokuserat på hur existentiella 
perspektiv kan återfinnas i andra terapiinriktningar. Främst handlar den forskning som 
vi  har  tagit  del  av om kognitiva  och beteendeinriktade perspektiv,  exempelvis  BSFT 
(Fernando, 2007 & Ellerman, 1999) I denna forskning beskrivs flera beröringspunkter 
kring  metoder  och  mål.  Utifrån  vårt  resultat  tolkar  vi  det  som  att  det  kan  finnas 
existentiella vinster med andra terapeutiska metoder, men det är inte  samma sak som 
att dessa metoder är existentiella. Den avgörande skillnaden verkar vara terapeutens 
utgångspunkt.  Vi  förstår det som att det existentiella  förhållningssättet  inte är något 
som  tillförs  utan  som  snarare  beskrivs  som  en  grundhållning.  Tidigare  forskning 
(Fernando, 2007 & Ellerman, 1999) utgår från en specifik metod som kan synliggöra och 
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lösa en klients svårigheter, något som kan ge sekundära existentiella vinster. Vi förstår 
ett  existentiellt  förhållningssätt  snarare  tvärtom,  som  något  primärt,  där  metoder 
framträder som sekundära. En av informanterna uttrycker att “det handlar inte om att 
hitta problemet med stort P” och sedan arbeta utifrån detta, ett uttalande som delvis går 
emot vissa perspektiv på teknik som förmedlats  till  oss under psykologutbildningen. 
Informanterna beskriver att det är klienten som är och bör vara i centrum i terapin, inte 
terapeuten eller en viss terapeutisk teknik, jmf Tallman & Bohart (Hubble, et. al, 2008 ). 
För  oss  blir  detta  resonemang något  av  en kopernikansk vändning då  berättelserna 
utmanat oss i vår föreställning om att en som psykolog för det mesta bör veta hur en ska 
göra eller vara i  terapi.  Det är kanske varken realistiskt eller ens önskvärt att sträva 
efter det.

Psykologernas beskrivning av målet med terapin framstår enligt resultatet inte som att i 
första hand bota och lindra utan att möta den andra människan i egenskap av att också 
vara  människa  där  samtalet  och  den  gemensamma  dialogen  är  helt  central.  En  av 
informanterna  talar  om  terapin  som  livskunskap  och  vi  ser  hur  livet  fungerar  som 
metafor  för  de  villkor  som  återfinns  i  terapin.  Livet  beskrivs  som  föränderligt  och 
cykliskt, absurt, osäkert och tidsbegränsat. Vi uppfattar därför inte målet med terapin 
som något avgränsat och statiskt utan något som ytterst sett handlar om att leva. Att 
leva  väl  beskrivs  som att  leva  i  enlighet  med de  egna personliga  värderingarna och 
därför blir en viktig uppgift för terapin att klienten ges möjlighet att komma i kontakt 
med dessa. Asay & Lambert (2008) har i sin beskrivning av vad som är verksamt i de 
flesta former av terapi lyft fram vikten av att klienten upplever målet som adekvat och 
att det går i linje med klientens egna värderingar som en avgörande del i en gynnsam 
terapi. Utifrån resultatet förstår vi det som att det är genom en ökad insikt kring sig själv 
som klienten vinner ökad frihet att förhålla sig på ett mer fungerande sätt till sitt liv. 
Målet är på detta sätt är i ständig förändring, helt unikt och i tydlig relation till klientens 
liv utanför terapin. En distinktion mellan terapimål och livsmål blir i våra ögon således 
inte meningsfull vilket sätter syftet med uppsatsen i ett nytt ljus. Vi ser nu hur vårt fokus 
och våra frågeställningar är präglade av vår bild av psykoterapi som vetenskap. Dels 
genom  att  ställa  en  specifik  fråga  som  implicerar  ett  förhållande  mellan  orsak  och 
verkan, och dels genom att anta att psykoterapi går att utvärdera i generella ordalag av 
en psykolog som arbetar med enskilda terapier. Efter att ha bekantat oss mer med den 
existentiella psykologins sätt att se förstår vi det, i likhet med van Deurzen (2003) som 
att en människas utveckling kan ses som en slags rörelse snarare än att nå en given 
plats. Målet med terapin beskrivs i resultatet som  att må bättre,  något som vi förstår 
som en levande balans mellan förändring och acceptans. Det är subjektivt och därför 
utan given riktning.  Utmaningen,  och en slags  målformulering i  terapin  tycks  därför 
handla om att hitta ett förhållningssätt som håller för denna livsrörelse. Enkelt uttryckt 
blir vägen målet, en slags process, vilket vi tänker ställer andra krav på mätmetoder än 
då målet ses som mer konkret och vägen dit förstås i linjär form.

Metoddiskussion
Syftet med uppsatsen var att undersöka existentiella psykologers upplevelse av målet 
med terapi. Vi ville på ett så detaljerat och rikt sätt som möjligt få ta del av och förmedla 
psykologernas egen beskrivning av sin erfarenhet med existentiella förhållningssätt i 
terapi. Ansatsen var att förmedla just dessa psykologers subjektiva beskrivning och inte 
att jämföra dem med andra psykologer, med samma eller annan inriktning. Vad gäller 
uppsatsens tillförlitlighet är viktiga begrepp som trovärdighet, pålitlighet och huruvida 
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uppsatsen  är  överförbar  viktiga  begrepp  att  beakta  (Graneheim  &  Lundman,  2004). 
Utifrån  syftets  utforskande  ambition  upplever  vi  att  datainsamlingen  och 
resultatanalysen har genomförts på ett ändamålsenligt sätt och vi anser att syftet med 
uppsatsen  är  uppnått.  Inledningsvis  ville  vi  redogöra  för  centrala  teoretiska 
utgångspunkter, både för att tydliggöra dessa för oss själva och för att ge läsaren inblick 
i vår teoretiska förförståelse. Vi är medvetna om att denna beskrivning är ofullständig 
och oundvikligt färgad av hur vi personligen har tillägnat oss kunskap. Vi gör därför inga 
anspråk på att förmedla en heltäckande eller allomfattande teoretisk bild och sannolikt 
finns  det  andra  beskrivningar  och  upplevelser  som  inte  går  i  linje  med  det  vi 
presenterat. Detta gäller de existentiella utgångspunkterna i allmänhet och det vi valt att 
lyfta  fram  av  psykologutbildningen  i  synnerhet.  För  att  uppnå  syftet  fann  vi  det 
hjälpsamt  att  utforma  frågeställningar  vilka  var  vägledande  i  upplägget  av  vår 
intervjuguide.  Vi  upplevde  att  dessa  underlättade  för  oss  att  ställa  frågor  som 
uppmuntrade intervjudeltagarna att tala om sin upplevelse av målet med psykoterapi. 
Sannolikt har dessa blivit styrande och det finns risk att dessa frågeställningar inte på 
bästa sätt har fångat det övergripande syftet. Detta till trots är det vår uppfattning att de 
semistrukturerade intervjuerna hade en låg grad av styrning och skapade möjlighet för 
informanterna att tala förhållandevis öppet om sina upplevelser. Intervjuerna ägde rum 
i något vi ser som ett unikt samspel mellan intervjudeltagare och intervjuledare även 
med avseende på tid och plats. Följdfrågor ställdes kring områden som särskilt fångade 
vårt intresse och detta har med största sannolikhet påverkat informanternas berättelser 
och formuleringar. Intervjuerna är således unika och kontextuella och det blir därför 
svårt  att  tala  om  överförbarhet  i  bemärkelsen  att  intervjuerna  ska  gå  att  replikera. 
Vinsterna med en fenomenologisk ansats är att så långt som det är möjligt få ta del av 
subjektiva  berättelser  och  vår  förhoppning  är  att  det  ska  finnas  en  möjlighet  till 
igenkänning hos läsaren i dessa samt i våra frågeställningar. Vi tror att det finns fler 
psykologstudenter  som,  liksom  vi,  har  reflekterat  kring  existentiella  perspektiv  i 
psykoterapi. 

Gällande  uppsatsens  pålitlighet  ser  vi  hur  arbetet  med  analysen  av  en  intervju 
påverkade arbetet med nästkommande, något som är ofrånkomligt och som vi  aktivt 
strävade  efter  att  uppmärksamma.  Vår  kontakt  med  materialet  i  uppsatsen  har 
oundvikligen inneburit  en förändringsprocess för oss och vi  diskuterar nu vårt  syfte 
med  en  delvis  ny  förståelse.  Inledningsvis  började  arbetet  med  denna  uppsats  i  en 
nyfikenhet inför ett för oss okänt område där vi sökte svar på frågor som framstod som 
komplexa och ibland motsägelsefulla. I uppstarten med uppsatsen var det problematiskt 
för oss att formulera ett syfte och vi har nu en ökad förståelse för hur svårt det kan vara 
att överföra vårt eget och den psykologiska institutionens sätt att se på vetenskap för att 
undersöka ett  område som är  kvalitativt  annorlunda.  Svårigheterna med att  “öppet” 
närma sig ett fenomen är således inte bara något som informanterna problematiserar i 
sina  berättelser  utan  något  som  “går  igen”  hos  oss  i  och  med  uppsatsens 
fenomenologiska ansats. Vid resultatanalysen ville vi inta ett så öppet förhållningssätt 
som möjligt och frångick därför syftet och frågeställningarna i så stor utsträckning vi 
kunde. Först efter analysen av datamaterialet relaterade vi detta till  det ursprungliga 
syftet  och  frågeställningarna.  Resultatanalysen  innebär  att  vi  har  förenklat 
informanternas berättelser genom att kategorisera och namnge dessa på ett sätt som 
helt och hållet är vår egen konstruktion. Vi har i analysförfarandet strävat efter att skapa 
teman som bibehåller en närhet till informanternas berättelser och samtidigt ger uttryck 
för vår tolkning. Vår önskan var också att detta skulle bidra till en ökad läsbarhet. Vi har 
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i  presentationen  av  både  resultat  och  analys  strävat  efter  att  göra  informanternas 
berättelser rättvisa och i denna process har vi gång på gång konfronterats med att det 
finns gränser för hur öppet vi kan närma oss ett fenomen. Att rikta uppmärksamheten åt 
ett håll innebär alltid att andra möjligheter och perspektiv blir osedda. Vi har upptäckt 
våra  egna kunskapsmässiga  blinda fläckar under  resans  gång då  varje  steg fram har 
inneburit ett nytt perspektiv på det tidigare sedda. Vi förstår att vi även i vår nuvarande 
position är begränsade och insikten om detta gör oss ödmjuka inför vår egen position 
och det vi tror oss veta. Det finns alltid något mer att läsa, att undersöka och andra sätt 
att se. 

Slutdiskussion
I arbetet med uppsatsen har vi återkommande mött framförallt våra egna men också 
andras föreställningar om att samtal kring existentiella frågor är något exklusivt och 
privilegierat. I resonemanget återfinns en bild av att dessa frågor aktualiseras först efter 
att  andra  behov  har  tillgodosetts.  Vi  förstår  det  som  ett  uttryck  för  en  samtid  där 
meningsskapande inte ses som något fundamentalt och grundläggande mänskligt utan 
snarare något som “berikar” ett i övrigt fullkomligt liv i termer av mat, husrum, trygghet 
och gemenskap (Maslow, 1943). Är en meningsfull tillvaro en lyx? Vi har under arbetet 
med uppsatsen lärt känna existentiell psykologi som ett sätt att se  som delvis uppstått 
ur erfarenheter av svåra mänskliga lidanden där flera grundläggande mänskliga behov 
inte varit tillgodosedda. Mot bakgrund av detta tänker vi att existentiell terapi är något 
som på olika sätt kan vara värdefullt för alla människor. För oss är det en utmaning att få 
ihop teorin med det praktiska arbetet och under diskussionen av resultatet väcks många 
tankar  om  hur  pass  överens  klient  och  terapeut  egentligen  behöver  vara  kring  de 
centrala existentiella utgångspunkterna. Ur resultatet framträder en bild av terapeuter 
som strävar efter att möta klienten där den är, något som potentiellt kan innebära att en 
inte alltid ”håller med” om klientens värderingar.  Var går terapeutens eller klientens 
gräns för anpassning och öppenhet? Vi tycker att det är en viktig fråga och något som 
vore spännande att utforska vidare. Det tål att upprepas att det existentiella synsättet 
beskrivs som ett sätt att se och att det inte gör några anspråk på att vara allomfattande, 
men  då  frågorna  kan  tyckas  stora  och  ogripbara  tänker  vi  att  det  finns  risk  att  de 
uppfattas som allmängiltiga. 

Som  beskrivits  i  uppsatsens  teoretiska  utgångspunkter  springer  psykologin  och 
psykoterapin i  stor utsträckning ur  ett  medicinskt  perspektiv,  och har  på senare  tid 
anpassat sig efter ökade krav på resultat och effektivitet.  Historiskt sett syns trender 
inom psykologin och psykoterapin där olika  inriktningar  har  utvecklats  dels  som en 
motreaktion på varandra och dels som en konsekvens av förändrade behov i samhället 
(Wampold,  2012).  I  linje  med  Sveneaus  (2013)  tycker  vi  oss  se  ett  pågående 
problematiserande av hälsa, välmående och lycka som samtidigt innebär en ökad kritik 
mot  den  medicinska  modellen.  I  uppsatsens  resultat  talar  informanterna  om 
samtidsmänniskans ökade behov av att gå tillbaka till en slags “grundvalar” och kanske 
är det  precis  det  vi  ser som en ny trend.  Kanske är det  just  på grund av ett  alltför 
ensidigt fokus och en upptagenhet vid ett rätt sätt att se och göra, som humanistiska och 
vetenskapliga traditioner fortfarande uppfattas som motsatspar? För att knyta tillbaka 
till  uppsatsens  inledning  så  tror  vi  att  det  kan  finnas  vinster  med  att  utvidga  den 
rådande synen på vetenskap inom psykologi och psykoterapi. Vi förstår den existentiella 
psykologin och psykoterapin som ett sätt att förena filosofi och psykologi.  Något som 
skapar utrymme för reflektioner kring människan som söker terapi, psykologens ansvar, 
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den terapeutiska  relationen och vad som är en meningsfull  målsättning.  Resultatet  i 
denna uppsats visar hur problematiskt det kan vara att åsidosätta sin egen förförståelse 
och vi tänker att det finns en styrka i det existentiella förhållningssättets strävan efter 
att  bjuda  in  ytterligare  sätt  att  se. Vi  har  uppfattat  att  det  är  just  öppenheten inför 
mångfald  som  bidrar  till  att  utmana  och  utveckla  den  egna  kunskapen  och 
förförståelsen. Det existentiella perspektivet verkar främst vara just ett förhållningssätt 
och ger inga allmängiltiga svar  på vad som är  målet  med psykoterapi.  Vi  har  under 
arbetet  med  uppsatsen  fått  en  bild  av  hur  psykologen  har  en  unik  position  som 
möjliggör att möta hjälpsökande människor på ett annat sätt än det medicinska. Vi tror 
att psykologen därför kan vara hjälpt av ett existentiellt förhållningssätt för att skapa 
rikare förutsättningar för det som informanterna beskriver som det verksamma mötet. 
Utifrån resultatet tycker vi oss se hur ett existentiellt perspektiv potentiellt kan bidra till 
att teorier och modeller integreras, snarare än skiljs åt, en förmåga som vi tror är viktig 
för just ett psykologiskt arbete. Under vår resa genom den existentiella psykologin har vi 
bekantat oss med informanternas beskrivningar av det värdefulla unika mötet mellan 
människor som utgångspunkt i terapi. Här förstår vi det som att en ensidig metodologisk 
position blir  otillräcklig.  Vi  har  både tidigare  och i  dagsläget,  utöver  den nuvarande 
läroplanen  på  psykologutbildningen  önskat  mer  uppmuntran  till  att  problematisera 
istället för att förklara, se det komplexa framför det reducerade och att se människan 
bakom teorierna. Efter vårt möte med den existentiella psykologin och informanternas 
generösa berättelser om sitt yrkesutövande tänker vi att det är just psykologens uppgift 
och möjlighet  att  kunna anta denna rörliga position,  att  kunna ställa  frågor som rör 
livets mening och villkor samt att våga låta kunskap vara levande och föränderlig, så 
som vi förstår människan själv.  Därför tänker vi, i likhet med Elliott & Freire (2008), att 
existentiella perspektiv bör finnas representerade i en psykologutbildning. 

Förslag till vidare forskning
I denna uppsats utgick vi från ett relativt specifikt syfte som vi tänkte gav oss möjlighet 
att nyfiket närma oss ett för oss nytt område som samtidigt öppnade upp för att aktivt 
förhålla oss till  vår egen kunskap utifrån psykologutbildningen. Under arbetet fick vi 
hela  tiden  nya  funderingar  kring  teori  såväl  som  kring  tillämpning  av  existentiell 
psykologi. Något som bland annat har väckt vårt intresse är huruvida och på vilket sätt 
de existentiella utgångspunkterna är kontextuellt bundna. Vi har till exempel funderat 
kring  mötet  mellan existentiell  terapi  och  religion  och hur  det  blir  i  situationer  där 
terapeutens och klientens uppfattningar om de existentiella villkoren skiljer sig åt. Finns 
det olika existentiella inriktningar i olika samhällen eller i olika länder? Behövs det och 
hur skulle det i så fall fungera praktiskt i det terapeutiska mötet? 

Deltagarna i  denna uppsats beskriver hur den existentiella  psykoterapin erbjuder en 
flexibel position och en strävan efter öppenhet och ifrågasättande av det givna. Utifrån 
detta tycker vi att det hade varit spännande att undersöka hur feministisk psykologi kan 
förstås utifrån existentiella  perspektiv,  och vice  versa.  Vi  tänker oss att  det  finns ett 
givande möte mellan kön, sexualitet, identitet och existentiella perspektiv på psykologi. I 
genomläsningen  av  den  existentiella  litteraturen  beskrivs  människan  som  en  fysisk 
varelse där kropp, känslor och tankar är tätt förbundna. Vi är båda intresserade av hur 
en kan arbeta mer med kroppen i terapi och det vore intressant att utforska på vilket 
sätt  existentiell  terapi  arbetar  med fysiska  dimensioner  i  möten och behandling.  Ett 
annat spår vi diskuterade under arbetet var hur existentiell psykoterapi kan tillämpas 
och fungera i exempelvis grupp- och parterapi. I denna uppsats deltog informanter som 
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beskrev en rik variation av metodologisk tillämpning vilket gav oss en upplevelse av 
ökad tillgänglighet av de existentiella förhållningssätten. Även detta är något vi tänker 
oss är spännande att utforska vidare. Hur ser det praktiska arbetet ut?  Vi tror att det 
finns  flera  vinster  med  att  göra  existentiella  frågor  mer  talbara  och användande  av 
metoder mer beskrivet och vi vill hoppas och tro att det inte behöver ske på bekostnad 
av det öppna och unika mötet mellan terapeut och klient. 
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Bilaga 1 

Inledande information
Syfte: Existentiella psykologers syn på målet med sitt psykoterapeutiska arbete
Frågeställningar:  Vad  upplever  informanterna  att  ett  existentiellt  perspektiv  erbjuder  ett 
psykoterapeutiskt  arbete?  Upplever  informanterna  att  synen  på  målet  inom  existentiell 
psykoterapi  påverkar  valet  av  metod?  Hur  upplever  informanterna  att  ett  existentiellt 
förhållningssätt integreras med övrig psykologisk teori och praxis?

-  Information  om  förutsättningar  för  intervjun:  intervjutid  ca  90-120  min,  information  om 
inspelning och eventuella frågor kring samtyckesblanketten. 

Bakgrundsinformation:  Nuvarande  arbetsplats,  Utbildning,  Arbetslivserfarenhet,  Tid  som 
yrkesverksam

Vill du beskriva en typisk klientkontakt?
– Vem söker hjälp hos dig, hur ser ett typiskt möte ut
– Hur går bedömning till?
– Arbetar du med olika typer av problem?
– Hur tänker du kring symtom?
– Vad tänker du kring diagnoser och diagnostik?
– Hur länge brukar terapin pågå?

Vad är psykoterapi?
– Dina tankar om syftet med psykoterapi?
– Dina tankar om målet med psykoterapi?
  Hur skulle du beskriva en framgångsrik terapi?
Vill du beskriva hur du ser på den terapeutiska relationen? (klient/terapeutroll)
– Hur tänker du om metoder och tekniker?

Hur ser du på din roll som psykolog?
– Hur påverkar din grundutbildning ditt sätt att arbeta?
– Att ha en legitimation, vad innebär det för dig?

Vad innebär ett existentiellt förhållningssätt för dig?
– Hur hittade du “hit”?
– Varför, hur kom det sig?
– Har en existentiell inriktning förändrat dig som psykolog, isåfall hur?
  Vad skulle du säga utmärker ett existentiellt förhållningssätt?
– Finns det tillfällen/klienter som passar bättre/sämre att arbeta med, hur tänker du där?

Hur upplever du att ett existentiellt förhållningssätt påverkar ditt psykoterapeutiska arbete?
– påverkas din syn på syftet med psykoterapi, isåfall hur?
– påverkas din syn på målet med psykoterapi, isåfall hur?
– påverkas din syn på metoder och tillvägagångssätt, isåfall hur?
– påverkas din syn på den terapeutiska relationen, isåfall hur?

Utifrån din existentiella inriktning:
– Vad är en psykisk förändring?
– Finns det olika “steg” i terapiprocessen?
– Vad är det som fungerar när det fungerar?
– Använder du särskilda metoder eller tillvägagångssätt?
– Vad är en framgångsrik terapi?
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Bilaga 2

Överenskommelse – Samtycke

Samtycke gäller deltagande i intervju för examensarbete vid psykologprogrammet HT 
2013,  Umeå universitet.  Intervjuerna kommer ta cirka 90-120 minuter och spelas in 
med  hjälp  av  diktafon för  senare  transkribering.  Det  ges  möjlighet  att  ta  del  av  det 
färdiga materialets resultat.

Medverkan  i  uppsatsen  är  helt  frivilligt  och  kan  när  som  helst  avbrytas  av 
intervjupersonen utan närmare förklaring. Vi garanterar följande aspekter:

–  Alla  personuppgifter  kommer  att  avkodas  för  att  utesluta  eventuella 
identifieringsmöjligheter och för att garantera intervjupersonens anonymitet. 
–  Alla  personnamn  och  andra  personliga  förhållanden  som  kan  möjliggöra 
igenkännande 
av intervjupersonen skall förvrängas eller tas bort ur resultatbeskrivningar och
publikationer för att garantera anonymitet. 
– Allt material förvaras på ett tillförlitligt sätt så att ingen utomstående får tillgång till 
detta.
– Allt material behandlas konfidentiellt och tillhör utförarna av studien vid institutionen 
för Psykologi, Umeå Universitet.

Härmed medger jag att jag har mottagit information om hur mina uppgifter blir 
behandlade och jag ger mitt samtycker till att delta i intervju för examensarbete 
vid psykologprogrammet HT 2013, Umeå universitet, utifrån ovanstående villkor.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Namn och namnförtydligande                                              Datum
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