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Abstract	  
 
The purpose of this study is to examine if eleven psychotherapists experience that their clients raise 
existential questions in psychotherapy situations. Further, how they understand and respond to the 
clients existential or spiritual/ religious experiences and needs. What skills therapists believe what 
they need to work with the existential questions, and the difficulties to face these experiences. Are 
there connections between existential needs and mental health, according to the therapists, and if so 
how to deal with them.  

The study has a qualitative approach. Eleven psychotherapists have been interviewed to investigate the 
existence of an existential dimension in psychotherapy, I have worked with the WHO questionnaire, 
WHOQOL-SRPB (WHO 2002). WHOQOL-SRPB is a measuring instrument designed to measure the 
existential health dimension in relation to self-rated health. The theories in the study are mainly taken 
from the object relation theory and psychology of religion. . 

The study illustrates that there is an existential dimension in psychotherapy. Considering the results of 
international studies on health, it indicates that the existential aspect needs to be taken very seriously 
in all health promotion, including psychotherapy. Further, therapy targeting and therapy method is not 
really an impediment, in existential issues, but it is the therapist's approach that primarily affects. 
Important tools are self-therapy and tutoring but mostly knowledge, education and practical training. 
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Inledning 
Idag kan vi förebygga och lindra många fysiska och psykiska sjukdomar, samtidigt ökar den psykiska 
ohälsan runt om i världen visar internationell forskning från Global Burden of Desease 20121 (GBD 
2010). Studier visar på samband mellan hur vi mår och hur vi skapar och upplever mening i livet 
(Koening et al, 2012;. Skevington et al, 2012). Under 1900-talet har det funnits tendenser att åsidosätta 
människors existentiella behov i vård och omsorg och detta kan vara en av orsakerna till den ohälsa vi 
ser idag. Numera inkluderar Världshälsoorganisationen, WHO i sin syn på hälsa (WHO, 1986) en 
existentiell dimension. WHO har också utarbetat ett instrument för att kunna mäta olika existentiella 
aspekter i relation till självskattad hälsa och livskvalitet (WHO, 2002). Mätinstrumentet utgår från åtta 
olika existentiella aspekter, där bland annat känslan av livsmening, harmoni, hoppfullhet och 
förundran inför tillvaro ingår, vilka utgör grund för förståelsen av den existentiella dimensionen i detta 
arbete. 
I Sverige och gällande svenska förhållanden, har människans andliga och existentiella behov 
uppmärksammats, bland annat i en proposition från regeringen om En förnyad folkhälsopolitik. Där 
ges riktlinjer för hur hälso- och sjukvård i Sverige ska bedrivas. Ett viktigt uppdrag som anges för 
offentliga och privata hälso- och sjukvårdsaktörer är att integrera dessa olika delar i vård och omsorg.  

Människan har såväl kroppsliga som själsliga och andliga behov. Denna helhetssyn på mänskliga 
behov utgör utgångspunkten för en förnyad folkhälsopolitik. Ett verkligt effektivt folkhälsoarbete 
bygger på ett gemensamt ansvarstagande mellan det offentliga, den ideella sektorn och den 
enskilda människan. Om de offentliga krafterna samverkar med ideella och privata aktörer ökar 
möjligheterna att se och synliggöra den enskildes och olika gruppers behov (Prop. 2007/08:110,s. 
6f). 

Den svenska existentiella kontexten 
Historiskt, i den mänskliga civilisationen, har grundläggande existentiella frågor formulerats av bland 
annat filosofer och teologer, psykologer och konstnärer. Sekulariseringen är stor i Nordeuropa och 
särskilt i Sverige, visar forskning (Arborelius E., Bråkenhiem C-R., & Pettersson T., 2010). Människor 
lämnar och förlorar alltmer sin kyrkliga identitet och undersökningar som gjorts visar en rörelse bort 
från traditionella och kollektiva lösningar över huvud taget (Liljas Stålhandske, 2005), samtidigt visar 
studier att många fortfarande tillhör Svenska kyrkan i Sverige utan att beskriva sig som troende 
(Svenska kyrkan, 2014). När det gäller psykoterapi och psykologi, saknar de flesta läroböcker och 
artiklar som används i Sverige, existentiella eller religiösa teman. Samtidigt, visar forskning att det 
andliga intresset är stort både hos religiösa och icke-religiösa. De Jager Meezenbroek, en holländsk 
forskare i psykoterapi och hälsa, skriver 

Although many people in Western Europe do not believe in God, many people are interested in 
spirituality. Books and magazines on personal growth, meaning and spirituality, for example, are 
popular, as are publications on practicing meditation or yoga. Both religious and non-religious 
people could have spiritual experiences in which they are, for example, deeply touched by nature  
or cultural expression (De Jager Meezenbrock, 2012, p. 337). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  GBD är studier som utförs av ett fristående internationell forskarcentrum IHMF och mäter världens viktigaste 
hälsoproblem och utvärderar strategier som används för att ta itu med dem.	  
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Om människor väljer bort religionen och kyrkan som har haft funktionen att upprätthålla de  
meningsskapande processer traditionellt och istället meningsskapandet flyttas helt till individen 
själv, var fångas detta upp? Har psykoterapirummet blivit den arena, där existentiella frågor och 
meningsskapande bearbetas? Och om vårt förhållningssätt till livets stora frågor påverkar vår 
hälsa, bör det då inte vara av stor vikt att det får rymmas i behandlingsarbete och terapi (Liljas 
Stålhandske, 2005).     
Utifrån dessa frågor har arbetsprocessen i detta arbete växt fram enligt nedanstående figur. 
	  

Avgränsning	  
I detta arbete studeras existentiella frågor inom ramen för psykodynamisk och kognitiv psykoterapi. 
Fokus kommer i detta arbete att ligga på de positiva effekterna andlighet och religion kan ha på hälsa 
och välbefinnande på individer. och jag avser inte fördjupa mig i de negativa aspekterna som lyfts 
fram i många andra studier   

Arbetet avser inte att studera existentiella frågorna inom andra former av psykoterapi och som har sin 
grund i existentialismen, så kallad existentiell psykoterapi. Denna har en uttalad värdegrund i 
existentiella filosofin. Centralt i existentiell psykoterapi är konfidentens livssituation, relationer till 
andra människor och till sig själv, men också värderingar och ideal. Terapeutens roll är dels att 
empatiskt följa och stödja klienten i dennes berättelse om sitt liv, dels att utmana klienten att tolka och 
förstå sina problem i ljuset av existentiella grundteman. Genom kunskap och förståelse kan klienten 
enligt van Deurzen (1998) få ett ökat inflytande över sitt liv och själv finna eller ompröva sin riktning. 
Den existentiella psykoterapin syftar inte till att bota människor utifrån någon medicinsk modell. 
Istället för att analysera människan utifrån diagnostiska kategorier, av teorier om personlighet eller 
patologi, föredrar existentiella psykoterapeuter att arbeta utifrån ett fenomenologiskt arbetssätt.  

I studien utgår jag ifrån begreppet existentiell, existentiella frågor och behov. Dessa uppstår och 
grundas i personliga behov och övertygelser. De kan vara andliga eller religiösa, grundad i tron på en 
högre andlig kraft/makt eller på naturens helande kraft. De kan även grunda sig i personliga 
övertygelser som inte inkluderar någon högre makt utöver den fysiska, materiella världen.  Det innebär 
att en persons tro kan vara en uppfattning som är färgad av kultur och grundar sig i en eller flera 
filosofiska, ideologiska, religiösa, vetenskapliga, politiska eller andra inställningar Det viktiga är vad 
det fyller för funktion och behov för den enskilde individen. 

Genomgående i studien, när jag refererar till informanterna, använder jag titeln psykoterapeuter även 
med hänvisning till de två av psykoterapeuterna som inte är legitimerade psykoterapeuter utan är 
legitimerade psykologer. Hur man benämner de som går i psykoterapi är beroende på utbildning och 
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tradition, vad man som psykoterapeut lärt sig att använda för benämning på individer eller grupper 
som går i psykoterapi. Det är inte avhängigt egentligen av om eller hur personen är diagnosticerad.  
Jag kommer i studien benämna människor som går i psykoterapi för konfidenter. På vissa ställen har 
de teoretiker jag hänvisat till och de intervjuade, använt benämningen patienter. 

Teoretisk bakgrund	  

I första delen presenteras teoretisk bakgrund utifrån olika forskningsfält: religionspsykologi, 
objektrelationsteoretisk teoribildning och psykoterapeuters förhållningssätt. I andra delen presenteras 
metod och i tredje delen redovisas resultat och analys. Resultatredovisningen och analysen är grundad 
i fjärde och centrala frågan: vad det får för konsekvenser för konfidenternas psykiska hälsa om en 
existentiell dimension är med i psykoterapiarbetet eller inte. Avslutningsvis följer en diskussion samt 
mina slutsatser.   

Nedanstående modell är ett försök att presentera teorier och perspektiv och deras inbördes relation 
som arbetet utgår ifrån. 
                                                                          

	   	  	  

Definition av begreppet existentiella frågor  
De klassiska, existentiella frågorna handlar om mening, livets källa, mål och mening, om frihet och 
ansvar. De omfattar meningsskapande, sätt och vägar för hur vi förstår våra liv på ett djupare plan. 
Hur vi förhåller oss till vad vi håller för sant gällande yttersta mening och värde, om oss själva och 
omvärlden. De pekar på människans gränser, transcendens2 och inriktar sökandet på det som finns 
bortom de gränserna.  
De existentiella frågorna, som också kallas livsåskådningsfrågor kan inte besvaras av vårt logiska 
tänkande, samtidigt är de förenade med mänskliga erfarenheter och existensen (Bergstrand, 1988). 
Owe Wikström, professor emeritus i religionspsykologi vid Uppsala universitet, definierar religiösa 
föreställningar och begrepp som det som kan ge händelser en mening. De kan tolka existentiella frågor 
andligt eller religiöst. Han menar att människan i grunden är en meningsskapande varelse som ständigt 
försöker begripa det som sker genom att etablera ett samband mellan personer, handlingar och 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2Transcendens: det som ligger bortom det mänskliga vetandets gränser. Transcendens också innebära att 
människan spränger de gränser som sätts av hennes livsvillkor (Hansson, 2010). 

Existentiella 
dimensioner i 
psykoterapi 
situationen 

objektrelation Winnicott 
Rizzuto 

Existentiell hälsa 
WHOQOL-‐SRPB 

Psykoterapeuter Shafranske 
Pargament 

Religionspsykologi 
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händelser, och foga in det i ett större sammanhang så att mening framträder. Utifrån de 
existentialistiska livsfrågeföreställningarna, kan andlighet och religion förstås som något substantiellt, 
det är trossatser, heliga skrifter, sakrala rum och helighet. Det är också funktionellt, det gör något med 
människor: erbjuder svar på livsfrågor, tröst i sorg, gemenskapsaktivitet och är ”existentiella uttryck 
för mening” (Wikström, 2011). Tidigare var andlighet och religion tätt sammankopplat, men forskning 
visar att idag är människor intresserade av andlighet men vill inte ansluta sig till viss religion. De 
Jager Maezenbrock menar att andlighet är en universell mänsklig erfarenhet och därför behöver en 
definition av andlighet reflektera olika typer av andlighet för att möta behoven hos dagens människor. 
En definition som rymmer erfarenheter av att söka efter djupare mening och djup i livet med grund i 
insikter och livserfarenheter, inåt mer än till en yttre makt och oavsett religiös eller sekulär art (De 
Jager Maezenbrock, 2012, p. 338). 

Religionspsykologisk forskning 
Religionspsykologin har uppehållit sig kring frågor som rör hälsa och välbefinnande. Den studerar 
meningsskapande processer: Vad ger mening – vad är mening? Utgångspunkten är att individen alltid 
står i relation till en större kontext och att det finns en självklar påverkan mellan individ och 
omgivning. Religionspsykologin har formulerat modeller för hur förstå religionens funktion och 
betydelse intrapsykiskt och hur funktioner som skapar och uppehåller mening, inre meningssystemet, 
relaterar till kultur och omvärld. Den grundläggande förutsättningen, att det råder en interaktion 
mellan individens psykiska välbefinnande och omgivningen, delar religionspsykologin med kliniska 
psykologin, i det objektrelationsteoretiska perspektivet. 

Existentiell hälsa  
Med hänvisning till forskning som visar att ohälsan ökar (GBD 2010) och samband mellan välmående 
och hur vi kan uppleva och skapa mening (Koening et al., 2012; Skevington et al., 2012), finns ett ökat 
behov att inkludera ett existentiellt perspektiv i det övergripande hälsobegreppet i dag (Steger & 
Frazier 2005). Behovet av att inkludera en existentiell hälsodimension, var också en av orsakerna till 
att WHO utarbetade en existentiell hälsodimension i sin mätning av självskattad hälsa och livskvalité 
(WHO, 2002). Cecilia Melder, en svensk forskare i religionspsykologi, som forskat i hälsa, beskriver 
den existentiella hälsodimensionen som de sammantagna processerna av våra grundläggande 
existentiella tankar (kognition), våra känslomässiga upplevelser av existentiella behov (affektion) och 
det vi gör (handling), både till vardags och vid speciella tillfällen (Kostenius & Melder, 2013). 

Sekularisering 
Tanken att vi kan dela upp kroppen i olika delar är relativt ny. Kropp, själ och ande benämns i dag 
lämpligen som de fysiska, psykiska och existentiella dimensionerna av en människa. Under 1900-
talets stora medicinska- och vetenskapliga förbättringar, menar forskare att det existentiella/ själsliga 
perspektivet satts åt sidan. Frågorna om vad som gör livet meningsfullt, vad som ger inre styrka och 
vad som ger framtidshopp är sedan länge förlagda till det privata området. Modern forskning visar att 
den existentiella dimensionen åter kommit i fokus (Melder 2011). Melder skriver i sin 
doktorsavhandling att många som arbetat inom vård och omsorg har erfarenhet av att dessa frågor kan 
ligga bakom konfidenternas oro och ångest (2011). 

Melder har lyft den existentiella hälsodimensionens betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa. Hon 
menar att trots forskning om existentiella dimensioners positiva effekter på hälsa och välbefinnande, 
har den existentiella hälsodimensionen inte fått genomslag politiskt eller i praktiskt hälso- och 
sjukvårdsarbete. Varför situationen ser ut som den gör, kan ha filosofiska, psykologiska, praktiska och 
forskningspolitiska orsaker enligt Melder, och hänvisar till professor John-Paul Vader vid universitetet 
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i Lausanne, Schweiz, och professor Wolfgang Rutz, tidigare verksam på Världshälsoorganisationens 
Europakontor (2011). Vader och Rutz hänvisar till ett historiskt och kulturellt arv av ett skeptiskt 
förhållningssätt till begrepp som andlighet. De menar också att ett mer holistiskt hälsoperspektiv fått 
stå tillbaka för gynnandet av vissa ekonomiskt och akademiskt premierade medicinska 
forskningsdiscipliner. Ytterligare orsak kan också vara praktiska svårigheter att hitta erkända och 
funktionella definitioner, forskningsstrategier och teoretiska modeller för en existentiell 
folkhälsovetenskap (Melder, 2011).  Eftersom mycket tyder på att det finns ett behov av att på allvar 
inkludera den existentiella dimensionen i hälsobegreppet och för att vi i dag har en ohälsa som kräver 
nya kvalitativa och kvantitativa forskningsinsatser, refererar Melder till Jean- Paul Vader, professor i 
social- och preventiv medicin i Lausanne, som skriver                                                                                                                                                                                                

By ignoring the spiritual dimension of health, for whatever reason, we may be depriving ourselves 
of the leverage we need to help empower individuals and populations to achieve improved 
physical, social, and mental health. Indeed, unless and until we do seriously address the question – 
however difficult and uncomfortable it may be – substantial and sustainable improvements in 
physical, social, and mental health, and reductions in the health gradient within and between 
societies, may well continue to elude us (Melder, 2011).  

Utifrån detta kan man anta att den existentiella dimensionen är utestängd från psykologiska 
forskningsansatser, och att detta får konsekvenser för den psykiska hälsan och behandlingssituationen, 
där ibland psykoterapin. När det gäller Sverige spelar kyrkan och organiserad religion mindre roll än 
tidigare (Liljas Stålhandske, 2005). Trots att antalet medlemmar i svenska kyrkan sjunker, existerar 
det religiös mångfald och många människor har vana att söka sig till religiösa institutioner för vissa 
frågor och samtal, år 2013 var fortfarande 65, 9 % medlemmar av befolkningen i Svenska kyrkan 
(Svenska kyrkan, 2014). Vad denna förändring i människors attityd i Sverige i dag beror på diskuteras, 
men det finns en bred enighet om att religionen har förlorat sitt inflytande över det offentliga livet. 
Detta har inneburit en slags privatisering av religionen, där religionen fortfarande upplevs som 
relevant för de privata och personliga frågorna, men inte för det offentliga och politiska livet 
(Petterson 2006, s. 232ff).  
I en världsomspännande studie om förändringar beträffande attityder, värderingar och tro, ”World 
Values Survey” (WVS, 2010), har det visat sig att man kan tala om Sverige som ett av världens mest 
sekulariserade länder (Inglehart & Welzel, 2010). Resultaten i studien bygger på svar utifrån bland 
annat frågor om självförverkligande och livskvalitet i förhållande till fysisk och ekonomisk säkerhet, 
tilltron till andra och svar utifrån en annan dimension ”Secular-rational value”.  I Secular-rational 
value ingår frågor om bland annat nationell stolthet, respekt för auktoriteter, frågor om hur viktig gud 
är hur viktigt det är att barn lär sig lydnad och religiös tro, och inställning i abortfrågan bland annat.   

Studier indikerar att hur vi har förmåga att skapa och uppleva mening, har ett samband med hur vi 
mår, för vår hälsa (Koening et al, 2012;. Skevington et al, 2012). De meningsskapande processer kan 
fungera som en resurs till att uppehålla både fysisk och mental hälsa, och vara till hjälp vid speciella 
stressfulla livshändelser, menar Kenneth I. Pargament, professor i psykologi på Bowling Green State 
University i Ohio USA (Pargament, 1997). Pargament menar att just andlighet och tro är en av de 
vanligaste strategierna till hjälp att överleva, att det inte bara kan hjälpa människor att hantera 
konsekvenserna av allvarlig sjukdom utan också psykiatriska svårigheter och svåra händelser 
(Pargament, 1997). Han hänvisar till en randomiserad studie som gjorts med överlevande efter 11 
september attacken i USA (Schuster, M. A., Stein, B. D. & Jaycox L. H., 2001). Den visar att en stor 
del av de tillfrågade använde sig av religion och andlighet för att bearbeta upplevelserna. Ett begrepp 
som inte används lika ofta i Sverige som i andra delar av världen är coping och copingstrategier med 
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rötter i religionspsykologisk forskning och Richard Lazarus arbeten på 1960-talet. Coping betyder 
översatt organisera- och bemästra, och kan sägas vara strategier att klara av och bearbeta svåra 
utmaningar, kriser och trauman. En av de viktigaste faktorerna till detta är att ha tillgång till 
meningsskapande processer speciellt i tid av prövningar, menar Peter Strang medicine doktor, 
professor och överläkaren på Karolinska Institutet i Stockholm (2011). DeMarinis har utifrån 
existentiell hälsosynpunkt, lyft en annan viktig grundförutsättning. Hon menar att brist på tillgång av 
kulturella och existentiella verktyg som kan hjälpa människor att skapa mening, kan utgöra ett hot mot 
ett samhälle, och leda till kaos (DeMarinis, 2006). Hon menar att om en person inte har tillgång till de 
meningsskapande processerna, påverkar det personens förmåga att fatta för livet viktiga beslut (2003, 
s. 29).   

Psykoterapi 
Existentiell dimension i psykoterapi 
Klassiska teorier inom psykologin och psykodynamiska teorier har behandlat religion och andlighet 
som fenomen med grund i Freuds teorier. Målet för terapi, var enligt Freud att patienten skulle bli mer 
realitetsinriktad och befriad från illusioner (Freud, 1928). Religionen sågs som en projektion av 
människans önskningar och fantasier. Faderslängtan ansågs vara roten till det religiösa behovet. Freud 
uppmanade till att tala fritt och ocensurerat, “den psykoanalytiska huvudregeln” (Freud, 1911- 
1915/2008). Göran Bergstrand psykoterapeut och präst och Carl-Erik Brattemo psykoanalytiker och 
professor i psykologi, menar i sin bok, att detta bör gälla också konfidentens tro och föreställningar 
om Gud. Freud såg religionen som en bärande del av kulturen trots sin negativa syn på den 
(Bergstrand & Brattemo, 1997). Siri Gullestad psykoanalytiker och professor i Oslo och Björn 
Killingmo psykoanalytiker och professor emeritus i Oslo skriver i sin bok Undertexten, att ett av 
målen för Freud med psykoterapi var förutom att lindra symtom, att vara kurativ. De menar att Freud 
egentligen inte tyckte det behövdes hjälp till syntes, för i det psykiska livet finns en automatisk 
tendens till att föra samman. De skriver: ”Psykopatologi kännetecknas av att psyket är splittrat och 
uppdelat. Kuren består i att lägga grunden för jagets inneboende syntetiska funktion ”(Gullestad & 
Killingmo, 2011 s. 219). De menar att Freud förutsatte att det pågår en organiserande process i 
organismen, att människan är ett ”meningsskapande väsen”.    

Pargament menar det finns en existentiell dimension på våra psykiska problem. Våra sjukdomar, 
olyckor, relationsproblem, liksom ensamhet, skilsmässor, uppsägningar och död är mer än signifikanta 
livshändelser.  De lyfter djupa och oroande frågor om vår plats i tillvaron, om mål och mening i våra 
liv, understryker vår dödlighet, vilket utmanar gränserna för vår makt. Därför, menar Pargament, kan 
och bör inte existentiella frågor och andlighet separeras från psykoterapi (Pargament, 2005, s. 157ff). 
Pargament refererar i sitt resonemang till Malony (Tepper, L., Rogers, S. A.., Coleman, E. M., & 
Malony, H. N, 2001), och menar att andlighet, i motsats till många psykologiska paradigms syfte inte 
är att maximera kontroll i livet. Andlighet kan fungera som ett annat perspektiv, när det handlar om att 
hantera det okontrollerbara i livet, ett förhållningssätt som öppnar för samtal och existentiella frågor - 
som inte synes ha några svar.   
I utlandet har det blivit allt vanligare med interventioner och terapier med en existentiell dimension 
och studier och rapporter visar positiva effekter på hälsa och välbefinnande (Hook et al., 2010). 
Psykoanalytikern och professorn vid Pepperdine University i USA Edward Shafranske (2009) 
refererar till en studie av Staalsett & Vikersund (2008), och menar att inkluderandet av religiösa och 
andliga ämnen i psykodynamisk terapi är associerat med bättre utgång. En annan studie gjord av bland 
andra Tepper (2001), visar att förekomsten av religiös/andlig coping bland personer med långvarig 
psykisk sjukdom är relaterat till mindre frustration, mindre depression, och minskade inlägg på 



	   12	  

sjukhus. I Sverige har flera studier genomförts av religionspsykologen och professorn Valerie de 
Marinis som bekräftar detta (1995, s. 124ff.). 
  

Objektrelationsteorin 
 Donald W. Winnicott 

Övergångsområdet 
Övergångsområdet, eller transitional space, är det som varit centralt för Winnicott och 
objektrelationsteorin. Förutom människans inre subjektiva värld och den yttre objektsvärlden finns ett 
mellanliggande område där människans önskningar och behov möter de yttre objekten. Detta område 
uppkommer när barnet börjar skilja sig från primära objektet, och börjar använda sig av speciella 
objekt eller handlingar som samtidigt är verkliga och skapade utifrån barnets behov. Den personliga 
utvecklingen tar sin början här, när kroppen och psyket ännu inte är integrerat och ett jag inte 
utvecklats. Genom introjicering (införlivande) bearbetar begynnelsen till ett själv olika delar av yttre 
världen och sig själv i relation till den, och införlivar till en integrerad del i den egna 
föreställningsvärlden. Det är vad Winnicott kallar våra autentiska själv. I början finns det inte något 
samband mellan den inre världen och kroppen och yttervärlden, men förutsatt att det finns kontinuitet i 
upplevelsen av varandet kan omvärlden börja integreras och skapa en inre organisation (Winnicott, 
1993). Detta område växer och fungerar som ett kreativt utrymme där människan kan arbeta med att 
hålla isär och balansera de inre behoven och den yttre verkligheten genom livet, leken och fantasin 
utvecklas här. Barnets förmåga att leka är avgörande för förmågan att utveckla och förhandla mellan 
dessa världar liksom upplevelsen av en trygg kärleksfull omvärld att lita på, är grundläggande. Den 
trygga relationen är nödvändigt för att barnet ska kunna relatera till sina fysiska upplevelser, bemästra 
sin rädsla och för att uppnå hälsa menar Winnicott (1993).   

Hälsa 
För Winnicott är hälsa en process som omfattar de psykiska och fysiska aspekterna av en persons växt 
och utveckling, en process Winnicott menar pågår hela livet. Tillräckligt god hälsa innebär god 
psykosomatisk utveckling, att utveckling får fortgå utan att stanna av eller störas (Winnicott, 1993). 
En tillräckligt god hälsa innebär att ha tillgång till och bevara en kreativ attityd till livet och att ha fått 
möjlighet att utveckla ett integrerat och differentierat själv. Förutom kroppsliga förutsättningar, 
innebär det också att uppnå emotionell mognad utifrån aktuell ålder i relation till det livsstadium som 
individen befinner sig i. Psykisk hälsa grundas i omvårdnad, en förutsättning som möjliggör 
kontinuitet i den personliga emotionella utvecklingen, enligt Winnicott (1993, s 232ff). En människa 
behöver både god omvårdnad, och kroppsliga förutsättningar för att understödja den mentala 
utvecklingen, och tvärtom. Winnicott menar att en människa går igenom olika utvecklingsstadier, 
samtidigt som dessa olika stadier ständigt är närvarande och individen pendlar mellan dem. I varje ny 
fas eller med andra livserfarenheter förloras och återuppnås varje stadium om och om igen (Winnicott, 
1993). Det är denna process som gör utveckling möjlig och är centralt för att kunna reparera tidiga 
skador. Tillgång till tidigare utvecklingsstadier kan öppna för andra, nya erfarenheter av relationer till 
sig själv och till andra, till exempel med hjälp av psykoterapi. Leken är det som länkar mellan kropp 
och själ, inre och yttre verklighet och är central för en individs utveckling och hälsa. Den förvandlas i 
vuxen ålder till kulturella och religiösa uttryck. Psykoterapi är enligt Winnicott en form av 
lekverksamhet (Winnicott, 1997).  

Lek och Psykoterapi                                                                                                                                                 
Winnicott betonar lekens betydelse för människors utveckling och välmående. Psykoterapi är en typ 
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av kreativitet, en vuxen lek, som aktiverar övergångsområdet och vars syfte är att integrera den yttre 
och inre verkligheten och söka sitt själv, sitt sanna själv (Winnicott, 1997). Terapiprocessen måste 
liksom leken ha trygga ramar för att möjliggöra integration mellan yttre och inre verklighet.  Att verka 
för kontakt med övergångsområdet, ger möjligheter att bearbeta nya erfarenheter men också att 
återvända och bearbeta tidiga störningar och avbrott i den personliga utvecklingen, en slags regression 
i jagets tjänst. Denna process är en avgörande komponent i bearbetningen av de meningsskapande 
strukturerna. I verksam terapi, kan detta kunna betyda, att kontakt skapas med individens 
övergångsområde som aktiveras. Detta öppnar upp för kunskap och tillgång till individens själv, tidiga 
erfarenheter att relatera både till sig själv och till omvärld, som till meningsskapande strukturer. 
Terapiprocessen kan bidra till fortsatt utveckling, till förändring, genom att detta möjliggör för nya sätt 
att relatera till gamla objekt genom nya, andra erfarenheter vilket terapeuten och terapiprocessen 
möjliggör och får representera. Detta kan också medföra andra sätt att relatera till sig själv, d v s till 
nya andra självrepresentationer.   
En svensk forskare i religionspsykologi vid Uppsala universitet Maria Liljas Stålhandske (2005) 
menar Winnicott inte definierade yttre och inre världen. Enligt henne kan den inre världen referera till 
en människas själ och den yttre verkligheten referera till kroppen. Hon förespråkar en tolkning där den 
inre världen motsvarar individuellt, kroppsligt varande, personliga och perceptuella upplevelser, 
medan den yttre världen står för konkreta, socialt och kulturellt förmedlade miljöer, som påverkar 
individen. Den yttre världen existerar i detta perspektiv utifrån att den alltid är en subjektivt upplevd 
inverkan, som relaterar till faktorer utanför den inre världen. Dessa faktorer kan vara relaterade till 
såväl individen själv som till omvärld. Det kan till exempel handla om fysiska, psykiska, sociala, 
ekologiska och existentiella faktorer, inom eller utanför individen. Upplevelser som en människa inte 
kan integrera eller få stöd av i befintligt referenssystem leder till kris, vilket gör att hon söker nya 
referenssystem, kanske ordlöst omedvetet för att integrera upplevelser och erfarenheter av livet.	  	  	  	  

Ana-Maria Rizzuto  
Ana-Maria Rizzuto medicine doktor, läkare och psykoanalytiker, har inom religionspsykologins 
område studerat och utvecklat teorier om andlighetens och religionens funktion och plats i 
psykodynamiken. Hon har utvecklat en modell för hur vi psykoterapeutiskt kan förstå och hantera de 
existentiella frågorna, och de om gud. Hon har koncentrerat sina studier till att se hur människor 
utnyttjar sin gudsföreställning/andlighet för att uppnå psykisk stabilitet och balans. Modellen bygger 
delvis på Winnicott´s teorier om övergångsområdet och övergångsobjekt. 

Gudsrepresentation 
Rizzuto menar att alla formar det hon kallar gudsrepresentation. Representation är en bild eller 
föreställning människan gör av de objekt som hon möter och relaterar till under sitt liv. De bär också 
en representation kring upplevelsen av sig själv, en självrepresentation (1979). Den grundas av 
erfarenheter av relationer till viktiga personer i våra liv, och kan omvandlas och projiceras i 
exempelvis ett gudsbegrepp. Winnicott kallar dessa objektrepresentationer. De första objekten är 
modern och fadern och gudsrepresentationen har sitt ursprung i dessa. Rizzuto menar att 
objektrepresentationerna inte är fasta mentala strukturer, mer minnesprocesser. De formas av alla 
signifikanta andra i en process som fortgår hela livet (1979). Objektrepresentationerna verkar inte 
isolerade från varandra utan verkar som i ett nätverk, som ständigt omstruktureras i förhållande till 
aktuella behov, önskningar och rädslor. Dessa kan finnas som inre bilder men också som lukt- känsel 
och hörselminnen menar en svensk forskare i religionspsykologi Petra Junus (1995).  
Rizzuto är kritisk till att Freud lät det psykologiska ursprunget till en gudsupplevelse uteslutande ligga 
i fadersbilden. Hon anser att gudsrepresentationen börjar utvecklas redan under det preoidipala stadiet, 
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och byggs från början av den grundläggande speglingsupplevelsen och modersrepresentationen. Det 
unika med gudsrepresentationen är att den också är färgad av andra objektrelationer än de primära 
objekten. Enligt Rizzuto utvecklas gudsrepresentationen till att bli något självständigt och betydligt 
mer än de representationer de bygger på.  
Gudsrepresentationerna är uppkomna i utvecklingsperioder då det tidigaste icke-språkliga tänkandet 
dominerar, under barnets första tid. De är formade av omedvetna strukturer, liksom 
anknytningsmönster, modeller av hur relaterande varit (Rizzuto, 1979). Utifrån hennes teorier kan man 
tänka att barnet skapar någon form av representation som fyller de speglande och vägledande 
funktionerna, ett övergångsobjekt. Samtidigt kan det lilla barnet använda Gud som representation när 
föräldrarna inte kan tillfredsställa barnets behov. Rizzuto menar att Gud är ett slags övergångsobjekt. 
En skillnad är, medan tidiga övergångsobjekt som nallar exempelvis förlorar sin betydelse och överges 
kan gudsrepresentationen behålla betydelse. För vuxna kan övergångsobjektet vara det som gör det 
möjligt för individen att hantera svårigheter. Rizzuto menar att gud blir ett övergångsobjekt som ligger 
latent hos individen och som kan tas fram, tillfälligt eller konstant, när den behövs för det psykiska 
välbefinnandet (2013). Gudsrepresentationens funktion är meningsskapande menar Rizzuto, en 
funktion som hjälper barnet eller den vuxne att skapa balans mellan inre och yttre värld och som ger 
en slags känsla av hopp och samband (1993).  

Både Winnnicott och Rizzuto menar att övergångsområdet är det område som aktiveras i verksam 
terapi, omedvetet. I terapisituationen är det möjligt att uppmärksamma det omedvetna strukturerande 
och organiserande som konflikter och/eller modeller av hur relaterar. Rizzuto menar att 
gudsrepresentationen, liksom de inre objekten, också kan visa väg till alternativa objekt och 
relationsmodeller, vilka kan kompensera för patologiska interpersonella erfarenheter och på så vis 
öppna för förändrade sätt att relatera (2013). Både Rizzuto och Winnicott menar att det föreligger ett 
samband mellan utveckling och tillträde till övergångsområdet, att verklighet och illusion inte 
utesluter varandra, i motsats till Freud. Psykisk verklighet finns inte utan denna speciella funktion i 
övergångsområdet och oavsett vilken illusion vi väljer, kan människan inte vara utan detta. Rizzuto 
menar gudsrepresentationen har en särställning, men även andlighet och existentiella uttryck för 
mening är representationer som är länkar till minnesprocesser mellan realistiska världen och fantasi 
(vad som skulle kunna bli), mellan nuet och tidiga erfarenheter av tillblivelse. De relaterar både till 
primärobjekt som till andra objekt, till omvärld och kultur, mellan kropp och själ, mellan det 
omedvetna och det medvetna. Meningsprocesserna binder samman, en inneboende syntetisk funktion 
som bidrar till att etablera mening om existensen (2013). I sin modell visar Rizzuto hur människor 
utvecklas i en kontext av relationer och att människans inre värld står i dynamisk relation till den yttre 
verkligheten. Den yttre, omvärld och objekt, speglar och bekräftar eller inte, det inre. Vissa beteenden 
som är mer önskvärda stöds och uppmuntras medan andra inte stöds utan till och med negligeras. 
Konsekvenserna blir att vi lättare utvecklas och blir det som uppmuntras och stöds. Om den inre 
verkligheten inte bekräftas, uppstår diskrepans. Detta gäller också de meningssystem en individ 
utvecklar. Petra Junus beskriver det som att de internaliserade relationerna bär kulturella värden. Även 
föräldraobjekten står i en dynamisk relation till omgivning: till vad som stöds och bekräftas. Detta är 
en kunskapssyn som kan fungera normerande och påverka vad som är möjligt meningssystem för en 
individ att anta och omfatta.   

Winnicott och Rizzuto ´s teorier kan bidra för att utforska och förstå meningsskapandets viktiga roll 
för utveckling, och hälsa. Rizzuto visar i sin modell en möjlig väg att förstå religion både som 
funktion och betydelse inne i en människa, som hur inre meningssystem relaterar till den yttre 
meningssystem, till signifikanta andra och omvärld, och är bärare av kulturella och sociala värden och 
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normer.   

Edward Shafranske och Kenneth Pargament - integrera ett andligt och 
existentiellt perspektiv i psykoterapi    
Liksom Pargament och Ana-Maria Rizzuto, är Edward Shafranske, medicine doktor, professor i 
psykologi och ordförande i APA division 36, en internationell forskare som verkar för att ett 
existentiellt och andligt perspektiv skall integreras i de terapiformer som redan finns (Shafranske, 
2013). Han har liksom Rizzuto sin grund i psykoanalytisk teori men menar att oavsett terapeutisk 
metod, går det att uppmärksamma existentiella och andliga/religiösa frågor i psykoterapiprocessen. 
Detta för att bättre uppfylla psykoterapins mål och uppgift och svara mot nödvändiga behov hos 
konfidenter. Han menar liksom Pargament att de flesta av våra problem också har en existentiell 
dimension (2009).  
I de teorier han utvecklat ligger fokus på hur man som terapeut kan förstå och förhålla sig till de 
existentiella och andliga/religiösa ämnena och frågor. Shafranske menar att redan Freud förstod att 
religion/andlighet, som del i en yttre verklighet, hade förmåga att påverka positivt, men att han inte var 
intresserad av att utforska den (Shafranske, 2013). Shafranske menar det är stora risker med att 
negligera andlighet och existentiella frågor i psykoterapiprocessen. Både han och Pargament (2005) 
menar att psykoterapeuter då missar viktig kunskap, källor till resurser som till konflikter hos en 
människa. Psykoterapeutens främsta uppgift är att förstå existentiella och religiösa problem utifrån 
deras intrapsykiska uppkomst och dynamiska funktion. Andlighet och existentiella frågor, både 
medvetet och omedvetet material, bör utforskas som andra ämnen: vad för funktion den har för 
individen och vad den skapar för mening. De associationer som uppkommer i psykoterapirummet är 
andra än det som uppkommer i religiös kontext, och man bör fråga vad det betyder att religiösa 
associationerna uppkommer i rummet med terapeuten. Eftersom psykoterapi har en annan intention, 
kan det påverka och ge annan mening åt det religiösa/andliga och betyda många olika saker, och bör 
därför ses i ljuset av den psykoterapeutiska processen (Shafranske, 2013). När det gäller 
psykoterapeuters förhållningssätt är det viktigaste att terapeuter gör sig bekväma i frågor och samtal av 
existentiell eller andlig/religiös art. Motsatsen, rädsla eller avvisande förhållningssätt påverkar 
alliansen och är på så sätt egentligen oförenlig med utforskande, menar han liksom Zinnbauer och 
Pargament (2000). Detta betyder inte att terapeuter behöver ha stor kunskap om religion eller diskutera 
sanningshalten i tro och andlighet egentligen. I den psykoanalytiska terapin kan det istället störa de 
fria associationerna. De existentiella frågorna aktiveras medvetet men också utanför vår medvetenhet, 
och insikter nås av att utforska, både genom medvetna beskrivningar och genom konfidentens 
associationer och beteende (Shafranske, 2013).    
Enligt Shafranske är den existentiella dimensionen viktig som resurs i allt förändringsarbete och 
särskilt för terapi. Den är källa till vad som skapar mening och motiverar till förändring liksom till 
eventuella konflikter och försvårande av förändring. Det är viktigt för terapeuter att förstå att 
konfidenter som fastnat i andliga och religiösa grubblerier behöver hjälp med detta på samma sätt som 
vid andra konflikter. Pargament hänvisar till studier som visar att andlig kamp i sig inte hör ihop med 
psykisk patologi, utan det är låsningar i sig, som medför svårigheter (2005).     
Pargament menar konfidenter vill prata andlighet och religion, både de med större psykisk ohälsa som 
mindre. Han hänvisar till en studie av Lindgren och Coursey (2000) där 2/3 av de tillfrågade svarar att 
de skulle vilja diskutera andliga ämnen med sina terapeuter men att bara hälften gör så. Om delar av 
mänskliga behov inte är med i psykoterapiprocessen, innebär det risken att missa viktig kunskap om 
konfidenterna, missa se hela människan och låta hela människan medverka i terapiprocessen och det 
förändringsarbete som den bidrar till. Detta är skäl för att andlighet och existentiella frågor bör 
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integreras i terapier. Ökad förståelse och kunskap behövs för detta hos psykoterapeuter, och 
Sehafranske och Pargament menar detta sker genom träning (Shafranske, 2013).  

Psykoterapeuters förhållningssätt 
Jonna Hultén-Sandeheim, legitimerad psykolog har i en uppsats (2011) uppmärksammat att 
psykoterapeuternas förhållningssätt är en viktig del för hur väl terapiprocessen slår an.  
Undersökningar och rapporter visar att stress och psykiskt lidandet ökar i Sverige och det pågår debatt 
inom olika yrkesgrupper om vad som kan hjälpa en lidande människa. I dessa diskussioner menar 
Hultén Sandeheim att det ofta fokuseras på olika former av terapier istället för på terapeuten som 
person, trots att det är väl dokumenterat att vilken relation/ allians som skapas mellan terapeut och 
patient och hur terapeuten mår, har visat sig ha stor betydelse för utfallet av terapin (Beutler, Malik, 
Alimohamed, Harwood, Talebi, Noble & Wong, 2004). Båda den psykodynamiska och den 
humanistiska/existentiella inriktningen betonar terapeutens personliga egenskaper som värdefulla 
verktyg i den terapeutiska processen. Hon skriver: ”Det faktum att egenterapi fortfarande ingår som ett 
obligatoriskt moment på de flesta psykolog- och psykoterapeututbildningarna i Sverige, kan ses som 
ett tecken på att terapeutens mående och självkännedom anses vara betydelsefullt på de flesta 
psykologiska institutioner” (Hultén-Sandeheim, 2011, s.2).  
Gustaf Ståhlberg, medicine doktor, forskare och psykolog, menar att psykoterapeuter påverkas av och 
lever i relation till den kultur och det samhälle de ingår i. Detta påverkar deras psykoterapeutiska 
hållning. De präglas av kulturen genom fasta normer, som att det är individens uppfattning som styr. 
Det gäller också synen på vad andlighet, religion och de existentiella frågorna är och betyder: vad som 
anses tillåtet och vad som är tabu. I psykoterapisituationen kan det innebära att det påverkar 
möjligheten eller svårigheten att samtala öppet och fritt om existentiella frågor och andlighet, från 
både terapeut och patientens sida. Detta kan påverka den så viktiga alliansen och till och med leda till 
alliansbrott (2011).  
Bergstrand och Brattemo (1997) har i en debattbok i brevform samtalat utifrån sina erfarenheter om 
trons roll i det psykoterapeutiska samtalet. Bergstrand som skriver utifrån sin erfarenhet som präst och 
psykoterapeut, menar det finns både psykoterapeuter som anser att tro och religion är bidragande till 
mental ohälsa, som det finns psykoterapeuter som anser att det bidrar till god psykisk hälsa. Han 
menar att det är vanligt att man vill lämna de religiösa frågorna utanför det psykoterapeutiska rummet, 
på grund av att terapeuten har som mål att förhålla sig neutral och ha en agnostisk hållning. Bergstrand 
menar att när vi i samtalen som terapeuter möter religiös tro, aktualiseras det som inte är genomarbetat 
i vårt eget förhållande till religion och tro. Finns det obearbetat material hos oss psykoterapeuter som 
väcks i motöverföringen, får det konsekvenser för hur vi möter den andres tro eller icke-tro. I 
psykoterapisamtalen är det vanligt att det kommer upp ämnen, minnen och erfarenheter som 
människan inte vet om sig själv eller som hon inte kan hålla samman inom sig själv. Han menar om 
livsåskådningen ska bli intressant att ta upp behöver konfidenten uppfatta att den på något sätt hör 
samman med det som man inte vet om sig själv. Enligt hans erfarenhet kommer existentiella frågor 
och trosfrågor upp i de psykoterapeutiska samtalen om det finns en beredskap för detta hos terapeuten, 
annars finns det risk att de utelämnas. Brattemo anser terapeuter bör ha ett naturligt och sakligt 
förhållande till det som är centralt i konfidentenens liv eftersom detta är en förutsättning för att hjälpa 
konfidenten att reflektera kring det som är viktigt i hennes/hans liv. 

Meningsskapande processer och existentiell hälsa 
Cecilia Melder  
Melder har i sin avhandling arbetat fram en modell för att förstå hur fysiska, sociala, mentala och 
existentiella hälsodimensioner hänger ihop och förstå sambandet mellan en existentiell dimension av 
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människors liv och hennes hälsa. Den ”existentiella hälsodimensionen är de sammantagna processerna 
av grundläggande tankar, handlingar och känslor när människan förhåller sig till livets olika 
situationer i relation till sig själv, sin omgivning och grundläggande uppfattningar” (Melder, In Press). 
Det handlar om våra tankar, (kognitioner) våra känslomässiga upplevelser av existentiella behov 
(affektion) och det vi gör (handling). God hälsa enligt Melder är: ”när det sammantagna 
välbefinnandet och tillståndet är tillräckligt bra för att vara en förutsättning och resurs för mänskligt 
liv” (Kostenius, C. & Melder, C. 2013). Det innebär att det bör råda en slags samstämmighet mellan 
vad vi tänker, känner och gör. Individens förmåga att skapa och uppehålla mening är det som ligger 
till grund för den existentiella hälsodimensionen. De meningsskapande processerna bygger på vår 
förmåga att introjicera yttre upplevda omgivningen och balansera med de inre existentiella behoven, 
och i den processen är det som övergångsområdet eller potentiella rummet som Melder kallar det, 
utvecklas. Yttre omgivning kan vara religiösa eller kulturella föreställningar, uppfattningar om vad 
som är rätt/fel, sjukt/friskt och de inre behoven relaterar till människans behov av exempelvis hopp, 
harmoni och mening (Melder, In Press). 
I modellen visar Melder hur olika hälsodimensionerna påverkar varandra och ingår i ett samspel med 
varandra i olika kombinationer och påverkar också hur vi upplever att vi mår. I Melders modell, har 
den existentiella dimensionen en särskild betydelse och funktion. Den fungerar både autonomt och 
interagerar med de andra hälsodimensionerna: den fysiska, psykiska och sociala. Den uppstår i 
samspelet och är enligt Melder både central för vår existentiella hälsa och kärnan av de olika 
dimensionernas samspel. En funktion i övergångsområdet eller i det potentiella rummet, som 
möjliggör att meningsskapande strukturer utvecklas och vidmakthålls (In Press).  Detta betyder att 
den, oavsett övrig ohälsa eller hälsa, kan fungera som en motivation och hopp till exempelvis att ingå, 
fortsätta eller få behandling att fungera. Det motsatta gäller då en individ saknar välbefinnande 
relaterat till en hälsodimension, det är då troligt att andra hälsodimensioner påverkas, så också den 
existentiella. Om inte de två sfärerna möts eller det uppstår obalans i föreningen mellan de två, menar 
Melder att det påverkar möjligheten att forma funktionella introjiceringsprocesser, både mellan de 
olika hälsosfärerna som mellan yttre påverkan och individens inre existentiella behov (Melder, In 
Press s. 13). Graden av existentiell hälsa beror på hur väl inre och yttre värld är integrerade, menar 
Melder. Är dessa två väl integrerade kan de kreativa aktiviteterna verka och fungera 
meningsskapande. Ohälsa uppstår då det finns brister i interaktionen, desintegration mellan inre och 
yttre värld. 

Melders avhandling visar behov att skapa former av aktiviteter i vård och behandling, i och utanför 
sjukvården, som arbetar och verkar för integration mellan den inre och den yttre världen, för att på så 
sätt förebygga och främja hälsa. Det vill säga, aktiviteter som verkar i övergångsområdets tjänst, som 
stödjer utveckling och vidmakthållande av funktionella meningsskapande strukturer, för att uppehålla 
som etablera en högre grad av existentiell hälsa. För psykoterapins del, innebär det att det är av vikt att 
kontakt och stimulans av övergångsområdets meningsskapande processer är verksamma i terapi.   

Utveckling för att mäta den existentiella dimensionen	   
En av de utmaningar forskningen har ställts inför, har varit att finna samsyn i vad som avses med den 
existentiella hälsodimensionen och hur den ska mätas. Detta blir extra viktigt i den svenska kontexten 
och den sekulariserade miljö som vi lever i här (Arborelius et al., 2010). Tidigare bedrevs den mesta 
forskningen utifrån en nordamerikansk kontext, men efter kritik från forskare bland andra Moreira-
Almeida och Koenig, (2006) betonades allt mer en transkulturell ansats. En bred definition av religiös 
och andlig betonades trots kritik, och studierna fokuserade med tiden på det mer privata, andliga 
perspektivet än på det religiösa. I dag bedrivs studier om den existentiella hälsodimensionen över hela 
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världen. Ett internationellt mätinstrument för en existentiell dimension utvecklades i form av en enkät 
WHOQOL-SRPB (bilaga 3). SRPB är förkortning av engelskans ”Spirituality, Religiousness and 
Personal Beliefs”, på svenska översatt med ”andlighet, religiositet och personlig tro”. Det är ett 
instrument för att mäta hälsa och hälsorelaterad livskvalitet som är ideologiskt, politiskt och religiöst 
oberoende. Så här beskriver Melder det existentiella perspektivet:  

När WHO i mätinstrumentet beskriver frågorna om det existentiella perspektivet görs det med en 
öppenhet inför att det finns stora olikheter i hur man förhåller sig till dessa frågor. WHO beskriver 
att det kan handla om olika typer av personlig övertygelse, som kan komma från olika kulturer 
eller religioner, den kan vara andlig, t.ex. grundad i tron på en högre andlig kraft/makt eller på 
naturens helande kraft. Den kan även grunda sig i personliga övertygelser som inte inkluderar 
någon högre makt utöver den fysiska, materiella världen − man kanske tror på vetenskapen eller 
på vissa etiska principer (WHO, 2002). Detta innebär att en persons tro kan vara en uppfattning 
som grundar sig i en eller flera filosofiska, ideologiska, religiösa, vetenskapliga, politiska eller 
andra inställningar. Det viktiga är inte vad den grundar sig i utan vad det gör för den enskilde 
individen − om det till exempel ger personen en känsla av hopp inför framtiden och mening i livet 
(Melder, In Press). 

Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka om och hur elva psykoterapeuter anger att deras konfidenter aktualiserar 
existentiella frågor i psykoterapisituationen, vidare på vilket sätt talar och tar konfidenterna upp 
existentiella och/eller andliga erfarenheter? Vilken kompetens menar psykoterapeuterna att de behöver 
i arbetet med de existentiella frågorna, och vilka svårigheter möter dem. Och hur påverkar existentiella 
behov och frågor konfidenternas psykiska hälsa, enligt psykoterapeuterna? För att få förståelse för 
ovan frågeställning samt hur det i så fall påverkar psykisk hälsa och välbefinnande, har studien en 
kvalitativ ansats. 

Detta har genererat följande frågeställningar:	  	  

1) Förekommer en existentiell dimension i psykoterapisamtalen, utifrån de tidigare presenterade 
åtta existentiella aspekterna? 

2) Hur aktualiseras konfidenternas existentiella och/eller andliga erfarenheter, enligt de 
intervjuade psykoterapeuterna? 

3) Vilken kompetens, vilka resurser behövs, och vilka svårigheter ställs de intervjuade 
psykoterapeuterna inför i arbetet med de existentiella frågorna? 

4) Påverkar den existentiella dimensionen konfidenternas psykiska hälsa, utifrån	  de	  åtta	  
aspekterna	  hälsa enligt de intervjuade psykoterapeuterna? 

De första tre frågeställningarna behövde studeras och besvaras som grund för fjärde frågan och 
utgångspunkt för diskussionen. Jag har utgått från frågorna i SRPB (WHO, 2002) i studien, för att 
spåra förekomst av en existentiell dimension i psykoterapi. 

Metod  
Undersökningsdeltagare 
Elva terapeuter har deltagit i studien. Tre är KBT psykoterapeuter och åtta av de intervjuade är 
psykodynamiska psykoterapeuter. Åtta av dem är legitimerade psykoterapeuter, tre är legitimerade 
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psykologer och terapeuter, vidareutbildade i bildterapi och stressreducering. Två av de intervjuade är 
män och nio är kvinnor. Psykoterapeuterna har övervägande svensk härkomst. De har olika 
grundutbildning: sex är psykologer, tre är präster, en är läkare och en är socionom. Fem av 
psykoterapeuterna är över 60 år, samtliga terapeuter har mer än 15 års yrkeserfarenhet. Samtliga elva 
psykoterapeuter verkar i Stockholm. Det var viktigt för studien att hitta psykoterapeuter som inte hade 
ett specifikt intresse av religiösa och andliga frågor, för att få en uppfattning om de existentiella 
frågorna överhuvudtaget är närvarande i psykoterapiprocessen, i en mer sekulär miljö. För att se om 
det finns skillnader i upplevelser och erfarenheter har jag därför intervjuat några som också är präster. 
Av de tretton psykoterapeuter som tillfrågades totalt, tackade elva ja till att medverka i 
undersökningen efter en kortare beskrivning av aktuella frågeställningar. En svarade inte, en blev sjuk 
och medverkade inte. Tre av intervjupersonerna tillfrågades muntligt och de övriga kontaktades först 
per mail och sedan per telefon.   

Undersökningsmetod 
Syftet med denna studie har varit att fokusera på psykoterapeuters erfarenheter. En kvalitativ 
deskriptiv studie valdes framför en kvantitativ studie. Kvale (1997) menar en kvalitativ studie är 
lämplig då fenomenet avser verkliga upplevelser, relationer och berättelser. Syftet med en 
fenomenologisk studie är att utforska den personliga upplevelsen och erfarenheten av ett fenomen, en 
händelse eller ett tillstånd (Wedin & Sandell 2004). Enligt Kvale intresserar sig fenomenologin både 
för att klargöra det som framträder och det sätt på vilket det framträder, samt att nå själva kärnan i en 
upplevelse. I denna studie är det psykoterapeuters erfarenheter och reflexioner kring existentiella 
frågor och andlighet. Kärnan i intervjun är samspelet i samtalet och som forskare är det då viktigt att 
vara medveten om hur ens förförståelse påverkar resultaten av intervjun (1997).  

Operationaliseringar 
För att undersöka förekomsten av en existentiell dimension i psykoterapisamtal har jag arbetat med 
WHO:s frågeformulär, WHOQOL-SRPB (WHO 2002) som grund (bilaga 3). WHOQOL-SRPB är ett 
mätinstrument med 132 frågor framtaget för att mäta den existentiella hälsodimensionen i relation till 
självskattad hälsa. De existentiella frågorna är uppdelat i åtta olika aspekter eller områden: meningen 
i/med livet, existentiell/andlig styrka, existentiell/andlig kontakt, personlig tro/tro som resurs, känsla 
av helhet och integration, harmoni och inre frid, tacksamhet och förundran och hoppfullhet. I studien 
utgår jag ifrån att både andlighet och religiositet är sätt att förhålla sig till existentiella frågor och 
behov. Jag grundar detta i hur WHO formulerar frågorna i WHOQOL-SRPB (WHO 2002). Där 
beskrivs att tro kan handla om olika typer av personlig övertygelse, uppkomma från olika kulturer 
eller religioner, den kan vara andlig, t.ex. grundad i tron på en högre andlig kraft/makt eller på 
naturens helande kraft. Den kan även grunda sig i personliga övertygelser som inte inkluderar någon 
högre makt utöver den fysiska, materiella världen – en tro på vetenskapen eller på vissa etiska 
principer. Det innebär att en persons tro kan vara en uppfattning som grundar sig i en eller flera 
filosofiska, ideologiska, religiösa, vetenskapliga, politiska eller andra inställningar. Det viktiga är vad 
det gör för den enskilde individen. De åtta aspekterna har jag kopplat till existentiella behov. Med 
existentiella behov avses upplevelsen av att vi längtar efter eller saknar något, och/eller behöver något 
för att existera och utvecklas, ett grundläggande behov. Det kan vara så att vi inte mår bra eller också, 
när vi upplever att vi inte har uppfyllt eller kan uppfylla dessa behov, söker vi hjälp exempelvis 
psykoterapi. Det kan vara upplevelser av att det fattas och saknas något, eller att man längtar efter att 
förstå livet och meningen och att utvecklas. Som exempel kan behovet av mening nämnas. Att känna 
mening med sitt liv och att uppleva meningsfullhet (Stifoss-Hanssen H., Danbolt, 2011) i tillvaron är 
en aspekt av existentiell hälsa. Detta är behov vi försöker uppfylla och kan behöva omformulera i 
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livets olika skeden. När inte meningsbehovet är uppfyllt eller att vi har svårt av yttre eller inre 
omständigheter att känna och förstå meningen, kan upplevelser av att livet är meningslöst infinna sig.  
Motsvarande gäller också de övriga aspekterna. Man kan inte lyfta ut någon enskild aspekt, 
till exempel meningen med livet, och uttala sig om existentiell hälsa i stort, lika lite som man kan 
lyfta ut någon enskild aspekt av psykisk hälsa, till exempel sömnproblem, och uttala sig om psykisk 
hälsa i stort. De åtta aspekterna utgör en helhet. För att få fördjupad insikt och kunskap i de andra 
forskningsfrågorna, har jag gjort semistrukturerade intervjuer som sedan analyserats.   

Reliabilitet innebär att man ska kunna lita på data och att studien skall kunna upprepas med likartat 
resultat (Hartman, 1998). Enligt Wedin och Sandell (2004) är det svårt att åstadkomma detta i en 
kvalitativ undersökning. För att studiens reliabilitet ändå skall kunna bekräftas bör forskarens position 
och tillvägagångssätt klargöras och undersökningsresultatet kopplas till de teorier som studien utgått 
ifrån. Likaså, kan reliabiliteten mätas genom att undersöka resultatens stabilitet, d v s vara 
uppmärksam på om resultaten störts av variationer som tid och plats. Man kan också mäta 
konsistensen i svaren, vilket innebär att forskaren ställer liknande frågor och undersöker skillnader i 
svaren (Kvale, 1997). I denna studie har samma frågor ställts till samtliga terapeuter. Följdfrågor har 
ställts när svaren varit oklara. Intervjuarens förförståelse kan ha styrt följdfrågorna och påverkat 
resultatet och psykoterapeuternas svar, vilket kan ha minskat reliabiliteten. Likaså att de intervjuade 
känt till att jag är präst. Platsen för intervjuerna har varierat, (se avsnitt nedan genomförandet) och 
detta kan också ha påverkat reliabiliteten: i dessa fall blev intervjuerna längre. 

Validitet innebär att studien mäter det som skall mätas (Hartman, 1998). Den deskriptiva karaktären i 
studien, som har till syfte att beskriva de elva utvalda deltagarnas egna upplevelser genom att låta dem 
själva komma till tals genom citat, stödjer god validitet. Resultaten av en kvalitativ intervju ska vara 
trovärdiga på samma sätt som resultaten av en kvantitativ studie. Då intervjuguiden (bilaga 2) 
utformades efter syfte och frågeställningar anses studien ha validitet. Intervjuerna var 
halvstrukturerade och gav psykoterapeuterna möjlighet att tala fritt utifrån frågorna. I tolkningen av 
intervjuerna, har det eftersträvats att försöka återge faktiskt innehåll och det som psykoterapeuterna 
gett uttryck för. Samma frågor har ställts till samtliga psykoterapeuter. För att fånga variationer och 
nyanser i psykoterapeuternas svar har ibland följdfrågor ställts. Intervjuaren kan använda sin 
förförståelse och ställa frågor och därmed öka validiteten, samtidigt finns det en risk att förförståelsen 
styr följdfrågorna och påverkar resultatet, och att reliabiliteten försvagas. I analysen av intervjusvaren 
och indelning i de åtta aspekterna av existentiell dimension, har handledare genomläst intervjusvaren 
och temaindelning för att kontrollera överensstämmelse. Psykoterapeuter söktes med skilda 
grundutbildningar, för att undersöka om det fanns skillnader i upplevelser och erfarenheter.   

Datainsamlingsmetoder 
Som metod att genomföra studien valdes halvstrukturerade intervjuer (Kvale, 1997), baserade på en 
intervjuguide (bilaga 2). Intervjuguiden, 12 frågor, berörde på olika sätt de forskningsområden som 
studiens frågeställningar sökte svar på, d.v.s. psykoterapeutens upplevelse av existentiella och andliga 
teman i mötet med konfidenter. Intervjuguiden tillät ytterligare frågor som uppkom under samtalet och 
som bidrog till att besvara uppsatsens frågeställningar. Intentionen har varit att genomföra intervjuerna 
med ett öppet och lyssnande förhållningssätt gentemot psykoterapeutens berättelse.  

Bearbetningsmetoder 
Transkriptionerna är empiriska råmaterial för materialet i intervjuerna och gör det möjligt för 
alternativa läsningar. Den som utför studien gör sin tolkning av materialet, vilken utgår ifrån teoretiska 
utgångspunkter och intressen. Beskrivningen och tolkningen bör spegla varandra. Det skrivna är 
resultatet av samtalen och att läsa det är att gå i dialog med texten (Kvale, 1997). Bearbetning av 
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intervjumaterialet inleddes med att intervjuerna lyssnades igenom. Sedan transkriberades intervjuerna 
ordagrant i sin helhet av två oberoende studenter, talspråket redigerades inte. Därefter skrevs varje 
intervju ut i två exemplar för att underlätta processen med understrykningar och markeringar utifrån de 
olika frågeställningarna. Citat från intervjuerna lades in under de olika frågeställningarna. Därefter 
bearbetades och redigerades texten för att underlätta identifikationen av centrala teman i de olika 
intervjuerna som sedan analyserades och genomlästes av handledaren. 

Genomförande 
Psykoterapeuterna har sökts dels genom att informanterna rekommenderade andra möjliga 
informanter, dels genom att skicka ut förfrågan till olika institutioner, till arbetskollegor och 
studiekamrater.13 informanter tillfrågades och 11 svarade ja. Fem av intervjuerna genomfördes på min 
arbetsplats, fyra intervjuer genomfördes i respektive psykoterapeuts hem, en på Stockholms universitet 
och två på psykoterapeuternas arbetsplats. Ett introduktionsbrev (bilaga 2) med information om 
studien mailades ut i samband med att frågan ställdes om medverkan till intervjun. Intervjuerna 
genomfördes mellan 1 september 2013 och 31 januari 2014. Intervjuerna, varade mellan 30 och 
minuter och 60 minuter, de bandades med psykoterapeuternas samtycke. Två mobiltelefoner med 
inspelningsfunktion användes. 

Forskningsetiska frågeställningar 
Vetenskapsrådets (2012) behandlar övergripande etiska frågor inom vetenskapligt arbete. In-
formationskravet innebär att forskaren ska ge informanten information om vad som gäller för 
medverkan i studien, att det är frivilligt att delta, och att man när som helst kan avbryta sitt deltagande. 
Konfidentialitetskravet innebär att undersökningspersonerna ska samtycka till att delta och ha 
möjlighet att vara anonyma i studien. Frågan om att delta och samtycke har ställts muntligt och de 
medverkandes integritet och anonymitet har bevarats.  Nyttjandekravet innebär att resultatet av studien 
inte får användas eller lånas ut för ickevetenskapliga syften. Denna studie kommer endast att användas 
i utbildningssyfte.   

Resultat 
Utifrån undersökningens syfte har resultatet delats upp i fyra övergripande rubriker:  

1. Förekommer en existentiell dimension i psykoterapisamtalen, utifrån de tidigare presenterade 
åtta existentiella aspekterna? 

2. Hur aktualiseras konfidenternas existentiella och/eller andliga erfarenheter, enligt de 
intervjuade psykoterapeuterna? 

3. Vilken kompetens, vilka resurser behövs, och vilka svårigheter ställs de intervjuade 
psykoterapeuterna inför i arbetet med de existentiella frågorna? 

4. Påverkar den existentiella dimensionen, utifrån de åtta aspekterna, konfidenternas hälsa enligt 
de intervjuade psykoterapeuterna?  

Fjärde frågeställningen, påverkar den existentiella dimensionen konfidenternas psykiska hälsa enligt 
de intervjuade psykoterapeuterna, blir också utgångspunkten för diskussionen. 
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1. Förekommer en existentiell dimension i 
psykoterapisamtalen, utifrån de tidigare presenterade åtta 
existentiella aspekterna? 
	  
I nedanstående tabell presenteras först de olika aspekterna de intervjuade terapeuterna stöter på i 
samtalsbehandlingar, och de olika underkategorierna till aspekterna. Sedan kommer de intervjuade 
terapeuternas beskrivningar vilka följer på tabellordning.    

FÖREKOMST AV: 
	  	  
1.1	  Mening	  

	  
1.1.1.	  Meningen	  med	  sitt	  liv	  

	   1.1.2.	  Upplevelse	  av	  meningslöshet	  
	   1.1.3.	  Meningen	  med	  livet	  i	  kris/trauma	  
	  	   1.1.4.	  Meningen	  med	  livet	  i	  sorg/död	  

1.1.5.	  Meningen	  med	  livet	  och	  psykisk	  problematik	  
1.1.6.	  Hitta	  eller	  förlora	  mening-‐	  tro	  och	  tvivel	  

	  
	  
1.2	  Existentiell	  och	  andlig	  kontakt	  
	  

	  	  
	  
1.2.1.	  Längta	  efter	  och	  söka	  andlig	  kontakt	  
1.2.2	  Vägledning	  
1.2.3.	  Autencitet	  

	   	  
1.3	  Existentiell	  och	  andlig	  kraft	  
och	  styrka	  

1.3.1.	  Att	  vara	  levande	  

	  
1.4	  Personlig	  tro/tro	  som	  resurs	  

	  
1.4.1.	  Resurs	  och	  livskraft	  

	   1.4.2.	  Tvivel	  
	  	  
1.5	  Känsla	  av	  helhet	  och	  
integration	  

	  
1.5.1.	  Att	  inte	  få	  ihop	  livet	  

	  	  	   1.5.2.	  Att	  läkas	  
1.6	  Harmoni	  och	  inre	  jämvikt	   	  	  
1.7	  Tacksamhet	  och	  förundran	   	  	  
1.8.	  Hoppfullhet	   	  	  
	   	  
	  	  	   	  
	   	  
	  
1.1 Meningen  

1.1.1. Meningen med sitt liv  
Samtliga terapeuter menar att meningsfrågor är vanliga och hör ihop med människors funderingar över 
hur de mår och hur deras liv ser ut och blivit.  Det är frågor konfidenter ställer om sitt liv alldeles 
oavsett psykisk problematik. Två av psykoterapeuterna upplever att frågor om meningen med livet till 
och med är centrala i terapin.   

Det här med meningen det är ju det som har varit på något sätt det centrala. Och just det 
här med meningen med livet. ”Var någonstans står jag?” ”Hur ska jag fortsätta?” Kanske 
att det har varit en sorg som har precis kommit i vägen för mitt liv. 

En terapeut beskriver att arbeta med sig själv i psykoterapi kan bidra till att man hamnar i en 
slags ifrågasättande eller tvivel över vem man är. 
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 I en terapi som är verkningsfull så hamnar man under en period i ja, någon sorts 
identitets förvirring eller ja att identiteten blir lite upplöst och man, det tar ett tag innan 
man liksom hittar sig själv igen. Under den perioden så tycker jag att det ofta dyker upp 
frågor ”vem är jag och vad har jag här att göra?” och ”vad är meningen med mitt liv?” 
och ”vad är mitt uppdrag i världen? 

En av psykoterapeuterna, som arbetar med ätstörningar, menar att frågorna om meningen med livet 
också kan väckas efter att ha arbetat igenom en problematik. 

Jag har jobbat väldigt mycket med ätstörningar. Någonstans så är det ju så att det handlar 
i botten om förstås relationer, nära relationer. Men också existentiella frågor så tänker jag 
om vi nu inbegriper frågan ”vem är jag? vad gör jag här?” som en sådan fråga. Därför att 
när man har jobbat sig förbi själva ätstörningen och kommer ur den och kommer ut på 
andra sidan så hamnar man alltid i dem frågorna med de klienterna. Vem är jag? Hur vill 
jag leva? Hur ska jag vara som människa? 

1.1.2. Upplevelse av meningslöshet  
Meningen med livet handlar om känsla och om övertygelse, och om brist på och längtan efter mening. 
Den kan komma från erfarenheter av ensamhet eller som en fråga om att leva eller ta sitt liv. 

Patienten söker inte så ofta för existentiella problem. Det var det på sjukhusen, 
Beckomberga och S:t Göran. Då kunde det komma sådana beställningar. När det väl dykt 
upp, en meningsfråga eller en fråga kring självmord eller en fråga kring ensamhet kontra 
gemenskap så kan det vara ett tema som följer med under ett antal timmar. 

1.1.3. Meningen med livet i kris/trauma 	  	  
Samtliga elva terapeuter har också upplevelser av att svårigheter och kriser väcker meningsfrågor. 

Man kommer dit förr eller senare i terapierna, man hamnar någonstans om meningen 
med livet i krisen. Först talar vi om krisen och om hur den ser ut. Och det kan ta olika 
lång tid men man kommer fram till dem existentiella frågorna hur man än börjar är min 
erfarenhet. Och det är ju just det här, meningen med mitt liv. Skulle det bli på det här 
viset? Hur kan man tänka kring det? 

En terapeut svarar att meningsfrågor hör ihop med att känna sammanhang när man förlorar sitt 
sammanhang väcks frågorna om mening. 

Ja. Och när det gäller trauma så är det väldigt speciellt … Med frågor kring ja, känsla av 
sammanhang eller liksom.  

1.1.4. Meningen med livet i sorg/död  
Psykoterapeuterna har erfarenhet av att när människor kommer i kontakt med döden, exempelvis att de 
själva eller anhörig drabbats av obotlig sjukdom eller dör, att ha sorg, väcker frågor om mening, 
oavsett man har en tro eller inte.   

Existentiella frågor existerar alltid vid frågor om kris. När vi kommer till ett moment av 
livsdöd. Jag tror sorg, det berör dig som person, vid närstående persons död. När döden 
skiljer dig från närstående. Där människor möter väldigt djup kris. Och den kris jag tror 
många upplever när döden påminner och knackar på dörren. Det religiösa. Det finns 
väldigt många muslimer som är sekulariserade. De vill inte, dem tror inte. Men konstigt 
nog, de som var så noga att inte vara muslimer, de vill gärna begravas som muslimer. 
Eller deras son. 
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Ett exempel en av psykoterapeuterna berättar om, är ett tillfälle då hennes egen förekommande 
död, satte igång en process hos hennes konfidenter.  

Och jag tog nog upp det här. För jag sa att vi bestämmer att vi träffas i november och så 
får vi se hur jag mår. ”ja, men du mår bra”. Det är många som säjer, att du får inte dö, 
vem ska vi ha då och så vidare och så vidare. Och då pratade vi lite om döden. Och då sa 
jag att, jag är inte rädd för att dö. Jag är inte rädd för döden, berättade jag då för dem, för 
de såg väldigt ledsna ut. Men jag är rädd för döendet. Jag är rädd för att bli liggande där 
och belasta mina barn. Då pratade vi lite om det. Men jag märkte att det var lite svårt. Det 
var lite känsligt. 

1.1.5. Meningen med livet och psykisk problematik  
Två av psykoterapeuterna som arbetat inom landstinget på psykiatriska mottagningar, beskriver 
erfarenhet av att psykisk sjukdom och problematik ställer frågor om meningen, vad meningen med att 
ha drabbats av psykiska lidandet är. 

Ja i psykiatrin, tillexempel har vi haft en samtalsgrupp för bipolära konfidenter och där 
har samtalsgruppen sysslat med, hur är det att ha den här sjukdomen? Och hur har det 
varit att ha den här sjukdomen? Och här är det konfidenter som håller sjukdomen på plats, 
med god lithiuminställning så går det bra, men där kommer precis det här; varför skulle 
just jag drabbas av det här?  Kan gud ha haft en mening, eller ödet, finns det någon 
mening med det här. Har överhuvudtaget lidandet en mening, tycker jag är en fråga som 
dyker upp. 

En av psykoterapeuterna menar att meningsfrågor är kopplat till psykisk problematik men också 
är de livsfrågor vi alla ställer oss. 

Men när man till exempel har att diagnostisera om en människa är deprimerad eller inte. 
Jag menar då kommer det ju in automatiskt. För då är det ju sådana frågor och då tänker 
jag att då är det ju naturligt att man öppnar upp och pratar mer om det. Alltså om man nu 
för tillfället tycker att livet är meningslöst eller gått med en sådan känsla länge jag tänker 
då inte alltid att det är en individualistisk problematik eller just den här individen. Jag 
tänker mer på att vi har vissa livsfrågor som man som människa som jag sa alltid kommer 
i kontakt med på något vis. Så jag tycker att man ska adressera det som så.  

1.1.6. Hitta eller förlora mening - tro och tvivel  
Av de elva psykoterapeuterna, beskriver alla utom två, att frågor om meningen är kopplade till att 
konfidenter söker en tro och livsmening eller tvivlar på sin tro och vill tala med terapeuten om det.   

Flera konfidenter har sökt upp mig för att de vet att jag är präst också. De har velat ha den 
dubbla kompetensen och har givit uttryck för att andra terapeuter de gått till har varit 
rädda för de existentiella frågorna. Det har handlat om frågor kring livets mening, djupt 
existentiella frågor kring ödet, straff, skam, döden, kärlekens kraft. 

Eller som en annan av terapeuterna beskriver det 

Eller till någonting som utanför vårt medvetna. Jag tror livsmening behöver inte vara 
alltid kopplat till religion. Livsmening kan vara att jag ska vara god, hjälpa fattiga. Gå till 
Afrika och hjälpa till. Det behöver inte gälla gud eller kristendom, eller mission.  

Flera av psykoterapeuterna beskriver att i frågorna om tro, är skulden ett tema som återkommer, en av 
terapeuterna berättar. 
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Ja som tjejen jag berättade för dig om, hon gick inte i kyrkan. Hon var absolut borta från 
allt det här… Hon var totalt borta från det. Hon festade, hon arbetade på ett internationellt 
företag, hon var VD. Hon levde livet på den vackra sidan, men sedan fick hon 
bröstcancer, En signal. Hon ändrade hela sitt liv. Och jag frågade henne varför ändrade 
du din klädstil och ditt liv? Hon sa att hon hade en tanke på att allt hon drabbades av var 
för att hon brustit i sin tro. Och för att få tillbaka styrkan så gick hon in i tron. Sedan 
förvandlades hennes livsmening. Sedan hon tog av sig de här kläder och gick tillbaka till 
jobbet, men behöll sin tro väldigt stark. 

1.2 Existentiell och andlig kontakt  
Psykoterapeuterna beskriver att det är vanligt att längtan efter andlig kontakt och styrka inte nämns.   
Att det inte rör sig om någon specifik ”gud”, eller medvetet religiöst, även om samtliga har 
erfarenheter av konfidenter som kommer med en religiös tro. Vanligare är att konfidenter kommer 
med ett sökande, en längtan bortom gränserna för tillvaron. Tre teman återfinns inom denna 
existentiella aspekt: Längta efter och söka andlig kontakt, vägledning, och autencitet 

1.2.1. Längta efter och söka andlig kontakt 
Psykoterapeuterna har erfarenhet av att konfidenter har en längtan efter en andlighet som inte 
alltid är medveten eller uttalad, efter en upplevelse bortom gränserna för tillvaron och som hör 
ihop med meningen med livet. 

Jag tycker att jag egentligen borde säga att alla längtar. Men det kan nog vara så att 
längtan finns men att den är ganska djupt nedmulad och vad man generellt kan säga tror 
jag att så många människor har inte ett sånt språk för att uttrycka längtan. Det finns inte, 
folk är alexityma i det här avseendet, dom kan inte det här, vem kan det? Det är något 
bakom bergen. Vadå något? Vilka berg? Jag tänker så att det existentiella är liksom 
övergripande … Sökandet, att det finns något bortom molnen.  Ja kanske ett sökande. Det 
religiösa där man faktiskt vänder sig till en högre makt med någon form av kontaktförsök. 
Det andliga behöver inte syssla med kontaktförsök tänker jag.  

1.2.2. Vägledning  
Psykoterapeuterna upplever att konfidenterna uttrycker att de längtar och har behov att få vägledning i 
sitt sökande.  

Och då är det klart att det kan man prata om det på många olika sätt. Man kan ju 
verkligen prata om det individualistiskt utifrån den egna fantasivärlden och anknytning 
och alla sådana där termer. Men man kan ju också lyfta upp det och prata mer om det på 
vad ska vi säga, en moralisk nivå. Hur vill du vara? Hur vill du leva ditt liv? Vad kan du 
göra för att komma ur det här beteendet? Eller vad behöver du ändra på för att kunna? Ja 
på det sättet. 

En terapeut menar man att vägledning kan innebära att få utrymme till att ställa existentiella 
frågor, att få fundera över vad man tror på och vad som ger mening. 

Människor har en andlig längtan … Att dem är sökande liksom? … Och motsatsen också 
finns ju. dem som har under livet blivit övertygande om att det finns ingen mening… 
Men jag tror att all utveckling innehåller en andlig längtan. Det är väldigt vanligt, då 
måste man egentligen förklara vad man menar med andlig längtan. … är det aktuellt för 
en person så är det självklart att det är viktigt att få ställa dem frågorna och fundera över 



	   26	  

det … om man har en ångest över att ha förkastats av gud och är rädd för att komma till 
helvetet så är det ju jätteviktigt att få prata om det.  

1.2.3. Autencitet 	  	  
Psykoterapeuterna beskriver att de har erfarenheter av att andlig kontakt innebär att söka den man är 
bortom roller och förväntningar, till att vara sann och autentisk. Detta är tydligare hos de tre av 
psykoterapeuterna, som arbetar medvetet med bild, dröm och stressreduceringstekniker. En av dem 
beskriver erfarenheter av att konfidenter ofta vill få kontakt inåt, med djupen i sin personlighet, vilket 
upplevs som en längtan efter ett mer sannare vararande, en känsla av att vara levande.  

Ja väldigt mycket. jättemycket. Allt från sökande till efter en djupare, vad ska man säga, 
mening, men det är inte alltid det de söker utan en upplevelse att känna sig levande en 
genuin autentisk och att vara den man är. 

Samma terapeut beskriver att längtan efter andlighet, kan vara en längtan att i livet och terapin söka 
vägar till att utveckla medkänsla och närvaro. 

En del kommer till mig för att dem vet att anledningarna är närvaroprocesser, medkänsla, 
och andra vet ingenting om det. Men sen finns de andra som inte är så intresserade av det 
som inte egentligen har motivation att meditera och förmågan att göra det av olika skäl, 
men som ändå är intresserade av frågorna. Idag är det ju faktiskt varandet som tidigare 
var kanske var väldigt religiöst laddat som har blivit mycket mer rumsrent, i 
mindfullnesskretsar är det inget konstigt att prata om att bara vara. Sen att det är väldigt 
djupa upplevelser och fyllt av väldigt mycket insikter som gör att man människor 
upplever verkligheten på ett helt annat sätt än om man inte har kontakt med varandet. 

1.3 Existentiell och andlig kraft och styrka 
Psykoterapeuterna beskriver det som att konfidenterna uttrycker längtan att få kontakt med sitt inre, 
mer än till yttre kraft. De beskriver det som att konfidenter söker kontakt med ”varat”, något som 
konfidenten bottnar i, en annan kvalitet i livet som de saknar eller vill uppnå, Att vara levande.   

1.3.1. Att vara levande 
Psykoterapeuterna beskriver det som att konfidenter i terapi söker hitta sin identitet och få kontakt och 
bli medveten om vilka de är på djupet.   

Eftersom jag håller på så fruktansvärt mycket med det här mindfulnessperspektivet och 
medkänsla är det många som har dragits till det som formuleras utifrån perspektivet att 
tycka sig ha en större medvetenhet om att vara sin identitet och söka sig till varandet. 
Eller att man känner att varandet är liksom det att vara levande. Och att identiteterna är en 
del av resan. Mer att man löser upp sig. För mig är det här egentligen en medvetenhet om 
vilka vi är på djupet och verkligen vara i kontakt med våra resurser och kontakt med 
mycket resurser som blir än svårare idag och det behövs mer hjälp. 

1.4 Personlig tro/tro som resurs  
Flera av psykoterapeuterna beskriver att de har erfarenhet av konfidenter som kommer med sin 
religiösa tro och att den fungerar som andlig resurs för konfidenten. Det vanliga är, menar flertalet av 
psykoterapeuterna, att man inte beskriver sig som religiös eller troende. Flera av psykoterapeuterna 
har erfarenhet av att konfidenter kan ha svårt att tala religiös tro. Det menar det saknas språk för 
andliga och religiösa ämnen, det finns tabun. Två teman: Resurs och livskraft och Tvivel. 
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1.4.1. Resurs och livskraft   
Flera av psykoterapeuterna menar att de har erfarenhet att konfidenters tro inte nödvändigtvis behöver 
vara religiös, det kan vara övertygelser och fungera som en resurs att hantera svårigheter och ge 
mening 

Alltså är dem det så kan det ofta vara en källa till någonting som blir en resurs.  Ja. Både i 
det här om man har en tro på någonting. Det spelar ju egentligen inte någon roll vad det 
är. Utan mer en tro att jag att det finns någonting som fyller en mening eller förklarar 
saker. Och sen om det är någonting man praktiserar så är det oftast tillsammans med 
andra människor och då kan det vara en resurs i en psykoterapi. Att man kan liksom 
använda det … inte initialt, kanske inte som regel. Men ändå när man om man säger 
utforskar det här med socialt nätverk och sociala relationer och vilka kontaktytor man har. 

En av psykoterapeuterna utforskar alltid vad konfidenten har för copingstrategi. 

Frågan om vad använder personen för copingstrategi för att hantera kris? Då kommer ofta 
frågan om gud. Om religion. Exempelvis jag haft en patient med bilateral bröstcancer. 
Och hon ändrade sin livsstil och tog på sig slöjan, lämnade det materiella livet. Tog till 
sig bönen och förenades med gud och tron. Ett sätt att leva hjälpte henne att kämpa 
vidare. 

1.4.2. Tvivel 
Psykoterapeuterna beskriver att de har erfarenhet av konfidenter som upplever svårigheter med sin tro, 
och att det kan vara svårt att ifrågasätta det som varit en källa till kraft i livet. En av psykoterapeuterna 
beskriver en ung kvinna som hon hade kontakt med. 

En kvinna som hade en katolsk uppväxt, ställde till enorma problem, inte direkt i relation 
till andra människor tror jag, men hon hade nog ganska nära vad ska man säga relation till 
kyrkan där hon hade växt upp. Det var som en frizon för henne, att liksom det fanns 
någon katolsk ungdomsförening som liksom stod för ja fritidsaktiviteter och resor. Men I 
det här fallet var det frågan om incest, som ledde ända upp i vuxen ålder. Och där blev det 
en väldig konflikt det här liksom om tio guds bud (om att hedra sin moder och sin fader). 
Hon vände sig faktiskt under terapin till sin präst och så att säga fick någon slags, jag tror 
inte att hon vågade säga vad det var egentligen. Hon trodde att liksom andra borde väl ha 
fattat vad det var. Men det gjorde man naturligtvis inte. Och jag tror inte den här prästen 
gjorde det heller. Men han kunde ändå säga saker på ett sätt som gjorde att hon fick 
någon slags skuldavlastning, för hon bar ju på en enorm skuld, att hon liksom har avvisat 
den här föräldern och så att säga dragit sig undan och flytt helt enkelt. Man brottas ju med 
det hela tiden. Och utifrån kyrkan om man säger så och det här blir en enorm konflikt. 
Och där terapin, ja var en process att hitta någon slags mening där det inte går att finna 
någon mening.  

Flera av psykoterapeuterna har erfarenhet av att arbetet i psykoterapi kan innebära att 
konfidenter lämnar en tro. 

Ja och tron kan också dö. Alltså jag har ju konfidenter som både har blivit frälsta från gud 
och har blivit frälsta till gud om man säger så. Ja att man gör sig av med en rigid gud och 
det är ju bara sunt. Ja åtminstone under en period. 
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1.5 Känsla av helhet och integration  
Några av psykoterapeuterna upplever att konfidenter uttrycker att de i vill få ihop olika delar av sitt 
liv, de svåra erfarenheterna med de ljusa, yttre krav med inre. Två teman: Att inte få ihop livet och Att 
läkas.   

1.5.1. Att inte få ihop livet 	  	  
En av psykoterapeuterna som arbetar med familjer beskriver det så här. 

Det är jätteviktigt tycker jag. Alltså jag tänker mig att om det är något som bekymrar mig 
om någonting som jag tvivlar på, min plats i tillvaron och i förhållandet till alltet. Eller 
vad man ska säga. Då kommer allt annat vara … färgat av detta. Definitivt. Och det kan 
jag tänka mig komma både uppifrån och nedifrån. Jag kan börja tvivla vid min plats i 
meningen av tillvaron om den har någon mening alls. Och det kan också komma av att 
jag inte klarar av den tillvaron jag lever i. Så det kan både komma underifrån och 
uppifrån. Det kan komma både ifrån konkreta överkrav och av att hantera tillvaron som 
den är eller intellektuella funderingar kring det. Så det båda situationerna kan väcka det…  

En av psykoterapeuterna beskriver att de möter konfidenter som inte riktigt förstår varför de inte 
får ihop livet, varför livet inte upplevs meningsfullt.  

Men just det här. Hur vill du gå vidare med ditt liv? Och hur kommer det sig nu, nu när 
du har en man och barn, och ett bra hus och en bra tjänst. Hur kommer det sig idag att du 
har det du har längtat efter så mycket under tiden vi har träffats. Hur kommer det sig att 
du känner en sådan här otillfredsställelse. Vad är det du saknar? Och det är en viktig 
fråga. 

1.5.2. Att läkas 	  	  

Flera av psykoterapeuterna uppger att de har erfarenhet av att vissa konfidenterna uttrycker 
andlighet som en längtan efter att läkas, att genom insikt och hjälp integrera de olika 
upplevelser och erfarenheter man har av livet. En terapeut upplever att människor längtar efter 
djupare insikt om verkligheten.   

Den andliga kvalitén i sig hänger så intimt ihop med läkandeprocesser. Det kan vara på 
helt andra sätt, att benämna att livet verkar väldigt tomt, dövar, försöker leda, vad är det 
att vara levande och hur kan man ta hand om tomheten … Sen att det är väldigt djupa 
upplevelser och fyllt av väldigt mycket insikter som gör att man människor upplever 
verkligheten på ett helt annat sätt än om man inte har kontakt med varandet. 

Eller att ha klarat av svårigheter som en terapeut beskriver det. 

Att man kan säja tänk att det svåraste som drabbade mig blev det djupaste som 
förändrade mitt liv till de bättre. Det är inte ovanligt så. Det finns med i nästan alla svåra 
livskriser så finns det en mening med att ha gått igenom och ha gått vidare på nåt vis. 

1.6 Harmoni och inre jämvikt  

Samtliga elva terapeuter upplever att konfidenter som börjar i terapi ofta uttrycker behov och längtan 
att minska oro och psykiskt smärta, en längtan efter att kunna vila mer i sig själv.                                    

Så visst finns den längtan men jag tänker ju att det handlar om någonting annat än en 
längtan efter en guds tro. Det handlar ofta om en längtan efter att få ha lite lugn och ro i 
livet. Så att slippa det som gör ont.  
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1.7 Tacksamhet och förundran  
Psykoterapeuterna möter känslor av tacksamhet och förundran hos konfidenter kopplade till att ha fått 
tillbaka hopp, kommit igenom kriser och svårigheter, kunna gå vidare, att försonas med hur livet blev.  

Och jag tänker att just dom där frågorna. Just den här frågan om att vara människa, att se, 
att se vad som finns här och nu. Att se vad som är viktigt. Att våga misslyckas. Att kunna 
glädjas åt små saker. Att bestämma sig över vart jag är på väg. Men det behöver inte, det 
kan man göra utan att någonsin koppla det till… ibland så finns det redan ett språk för det 
som man inte tar kontakt med. 

1.8 Hoppfullhet  
Ingen av psykoterapeuterna beskriver upplevelser av hopp som centrala i terapisituationen. De har 
upplevt att det är kopplat till terapiavslutningen. Det är endast två terapeuter som beskriver 
upplevelser av hoppfullhet: konfidenter kommer i terapi när det inte finns någon annan utväg, och 
söker hjälp att orka genom det svåra. Två teman: Att söka hjälp och Avslutning.    

1.8.1. Att söka hjälp 
Psykoterapeuterna har erfarenhet av att många konfidenter kommer när det inte orkar mer och behöver 
hjälp.  

Och många gånger är det ju att människor kanske kommer till en punkt där lidandet blir 
för stort, det kanske kräver ett snäpp till. För de är så otroligt starkt med försvaret hela 
tiden.   

1.8.2. Avslutning av terapin  
Två av psykoterapeuterna beskriver hopp som kopplat till terapiprocessen, till hur avslutet blir, i 
förändringen i sitt liv. 

Men naturligtvis när det går bra i terapin så är det ofta att de ändå hittar en mening i sitt 
liv på något sätt. 

Absolut. Jo men det är precis som att andra behov kan väckas eller andra vägar kan 
plötsligt ses som möjligheter när man har gått i terapi.   

2. Hur aktualiseras konfidenternas existentiella och/eller 
andliga erfarenheter, enligt de intervjuade terapeuterna? 
I tabellen nedan är temakategorier som sammanfattar intervjupersonernas diskussioner om hur 
konfidenter aktualiserar existentiella och/eller andliga erfarenheter, enligt de intervjuade 
psykoterapeuterna.	  
	  

1) Hur aktualiseras 
konfidenternas existentiella 
och/eller andliga 
erfarenheter, enligt de 
intervjuade 
psykoterapeuterna? 

	  

2.1	  Terapeutens	  hållning	  	  	  
2.2 Att	  aktivt	  fråga	  
2.3	  Att	  uppmärksamma	  	  -‐	  	  2.3.1.	  språk	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  2.3.2.	  terapeutens	  utbildning	  och	  sätt	  att	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  arbeta	  
	  2.4	  Relationen	  terapeut	  och	  patient	  
2.5 Utforska	  
2.6 Tillfällen	  när	  man	  inte	  frågar	  
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2.1 Terapeutens hållning 
Psykoterapeuterna beskriver att man genom att vara nyfiken, följa upp ansatser, ibland fråga direkt om 
tro, gud och mening, är sätt att skapa utrymme och visa att man som terapeut är öppen för existentiella 
frågor och ämnen. Majoriteten av psykoterapeuterna frågar inte själva inledningsvis utan låter först 
patienten ta upp ämnet själv.    

Nej det gör jag inte. Lika lite som jag frågar vad folk röstar på eller hur deras 
onanifantasier ser ut.  Då och då, så lyfter man det. Det kan man göra på lite olika sätt, 
ibland har jag nytta av att tänka högt i patientens närvaro. Jag undrar just om Gustav här, 
vad han tror på i det fallet. Ser finurlig ut och då brukar det komma någonting.  

Samma psykoterapeut fortsätter. 

Nej men det känns ju jätte konstigt om man är i den här rollen och tycker att det var 
besvärande eller meningslöst. Det är självklart att om en sådan fråga kommer upp då får 
man lyssna … Det är nog mera en öppenhet för att det somliga människor ser mening i 
meningen så ingår det en gud och en skapare. Och att andra människor inte tycker att det 
är väsentligt för tanken om varför vi existerar. 

2.2 Att aktivt fråga  
Tre av psykoterapeuterna, två av dem med KBT inriktning och en präst och psykodynamiker, frågar 
alltid inledningsvis konfidenterna om tro och andlighet. De menar att när man själv som terapeut 
uppmärksammar existentiella och andliga frågor, välkomnas det av konfidenterna 

En av psykoterapeuterna som arbetar med ungdomar beskriver det som att konfidenter och deras 
anhöriga blir lättade när man själv som terapeut tar upp existentiella ämnen.  

Jag tänker tonåringar, framförallt deprimerade eller ledsna tonåringar. De vet väl inte att 
det är det de kommer med, för dem tänker att det är det lilla livet. Men när man har pratat 
med dem en stund så är det ju ofta de stora frågorna dem funderar på som kommer. 
Alltså: Vem är jag? Vad gör jag på den här jorden? Vad ska det vara bra för? Vad är 
meningen med det här? Jag har nog aldrig uppfattat att någon backar när man själv 
öppnar för det utan jag tycker tvärt om att, jag tycker tvärt om att dem flesta människor 
blir lättade över sin tonåring när man benämner att det här är helt normalt. Det här är vad 
man ska fundera på som människa. Det är en viktig sak att fundera på. 

2.3 Att uppmärksamma  
Psykoterapeuterna beskriver att om och när konfidenten tar upp existentiella ämnen, så gäller det att 
vara uppmärksam på inbjudan och följa den, våga leda processen vidare. Samtliga terapeuter beskriver 
det som att vara uppmärksam på små skiftningar i hur och vad patienten talar om, följa upp med frågor 
även om de inte själva aktivt frågar inledningsvis.     

Så fort en klient som är öppen för det här sättet att arbeta hamnar i en blockering, börjar 
prata fort, intellektualiserar så är jag egentligen där, jag kan låta det pågå en liten stund 
men det är därför dem gråter… Att det där med mjukhet och omsorg i hur man möter 
dem här. 

En av psykoterapeuterna som arbetar med bild, menar bilden öppnar upp för existentiella teman. 
Det är en fråga om att vara uppmärksam. 

Men sen beror det ju på vilken referensram man har som terapeut om man definierar 
frågorna som livsåskådningsfrågor eller om man definierar dem som någonting annat. 
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Men och jag tänker också att det handlar om hur man som terapeut ger utrymme för det.  
Jag använder också bilden… Har den här personen då tagit upp det här, då vet ju jag 
direkten så jag kan haka på. Men alltså det här är ju väldigt mycket känslo- men inte bara 
känslofråga. Det är ju samtidigt också någonstans det här att medvetandegöra i 
ögonblicket. Men det kan ju också gå snett givetvis. Men man har ju möjlighet att 
reparera beroende på.   

2.3.1. Språk  
Flera psykoterapeuters upplever det som att konfidenterna inte riktigt är medvetna om att det är 
existentiella frågor, eller hur man skall tala om dem.    

Jag tror inte att jag ställer sådana direkta frågor utan att jag frågar hur känner du själv att 
du kan hantera den här sorgen och smärtan inom dig.   

En av psykoterapeuterna menar också att man kan ibland kan försöka hjälpa konfidenten att 
artikulera de existentiella eller religiösa funderingarna. 

Om anledning gives. Så kan jag väl göra det. Ska se om jag kan komma på något 
exempel. Ja någon berättar om sadistiska tankar som den har, gentemot någon närstående 
och liksom själv inte kan förstå varför kommer det här, och då skulle jag kunna tänka mig 
att säga vad tror du om ondskan överhuvudtaget, vad tänker du kring det här vad tror du 
att det kommer ifrån? Skulle jag kunna göra. 

2.3.2. Terapeutens utbildning och sätt att arbeta  
De terapeuter som också är präster säger att de tror konfidenterna vet det när de söker psykoterapi. 

Och alla vet ju att de har vänt sig till en präst … har man dessutom arbetat inom 
psykiatrin i 100 år så vet man det hör till, basen, det som har att göra med ljus och 
mörker, med synd och nåd, med liv och död, hela det kittet. Så att det inte något konstigt 
att lyssna med det örat tycker jag. 

Liknande upplevelser beskriver de två terapeuter som arbetar inom ett mer inriktat område, bild 
och stressreducering. 

2.4 Relationen i psykoterapi  
Samtliga intervjuade psykoterapeuterna menar relationen mellan terapeut och konfident är viktig. 
Beroende av hur man bemöter samtalsämnen och frågor som kommer upp skapas förutsättningar för 
att konfidenten skall känna sig trygg och våga öppna sig och prata. 

Man kan ju tycka på olika sätt, men framför allt måste vi göra konfidenter trygg i rummet 
att jag är någon att lita på… 

En psykoterapeut säger det handlar om överföring och motöverföring. 
Det där är ju så oerhört mycket en motöverföringsfråga och vad är det som, det gäller 
livsåskådningsfrågor, det gäller sexualitet, och det gäller vad som helst, att terapeuten 
visar någon sorts öppenhet så är det ju alltid. Allt ifrån att bli förbannat över att någon är 
nedlåtande eller hädisk eller så, till att bli omhändertagande och nu ska jag tala om för dig 
hur det ligger till med livet och med gud och kärleken och meningen och så. För det vet 
ju jag som är präst. Jag tycker hela det spektrat finns med på nått sätt, när jag lugnat ner 
mig lite och inte bara går på ryggmärksköret då kan jag naturligtvis börja relatera de 
existentiella eller andliga teman som dyker upp till patientens psykiska problematik. Och 
se vad… Jag menar att, fadersfiguren med gud och hud det hänger ihop med 
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fadersfiguren i patientens liv.  

En av psykoterapeuterna beskriver hur egna andliga erfarenheter och egna funderingar påverkar 
terapeutens förhållningssätt i relation till patienten. 

Jag tänker att hur blir det annars om en klient kommer med starka religiösa funderingar 
och så har man aldrig ens fått prata om sitt eget. Då är det är klart att man måste på nått 
sätt men sen tror jag att det är klart att är man väldigt trygg och har jobbat länge så kan 
man säkert hantera bara sådär. … Men religion är fortfarande så … att där får vi inte. 

2.5 Utforska  
Psykoterapeuterna svarar att de utforskar existentiella frågor och teman som andra ämnen: vad det 
betyder för patienten, vilken funktion de har. I utforskandet är det betydelsefullt att man som terapeut 
är nyfiken och försöker förstå och lära av det man inte riktigt vet. 

Alltså alla sådana frågor som jag tänker jag har hört i det terapeutiska arbetet det finns 
inom livsåskådningsfältet. Jag utforskar och arbetar med dem frågorna som vilken 
psykoterapeut som helst. Utforskar och ja … Det är ju lika med allting. Man frågar om 
allt som har med människan att göra. … Sexuell läggning och ja. 

2.6 Tillfällen när man inte frågar 
Det finns också tillfällen menar psykoterapeuterna, när det inte är aktuellt att prata och ta upp 
andlighet och existentiella frågor. Tre av psykoterapeuterna nämner tillfällen då man inte frågar därför 
att terapeuten tänker att det inte är bra för relationen. 

Finns det uns av misstanke från mig att den här patienten är allergisk mot alla former av 
alla former av religiös påverkan, tillexempel genom att den kommer från en sån 
bakgrund, då får jag passa mig noga för att lyfta det … Jag tror att man inte vet hur man 
ska hantera de frågorna. Jag tror att man kan både hamna i det diket att man är rädd att 
förstöra en patients tro om man börjar utforska den. Vilket man ju kan göra med en stor 
vinst tänker jag. Eller att det växt någon egen inre osäkerhet om man själv inte har 
funderat kring frågorna att man bara tycker att det är konstigt. Hur kan man tro på en 
gud? 

En av psykoterapeuterna tycker själv att existentiella frågor är viktiga, men beskriver 
situationen i sin verksamhet som sådan att på grund av yttre förutsättningar som tid och 
ekonomi, frågar vederbörande inte och ger inte plats åt dessa. 

Ja något jag tänker på är att jag skulle kunna använda mig av det här mycket mer faktiskt. 
Och att det är någonting som man är i det här kostnadseffektiva funktionella missar, 
ibland tror jag att jag skulle träffa mitt mål mer. Berättelsen om mig som gynnar mig och 
en berättelse om mig som inte gynnar mig att utvecklas, när jag tror på den för mycket. 
Och då tänker jag att jag skulle nog både för att det är viktigt men också för att komma 
dit. Jag tycker det är viktigt eller ser som mitt syfte med att få barnen att utvecklas och få 
ökad livskvalitet. Så tänker jag mig att jag kanske skulle mycket mer skulle jobba med att 
plocka mål och mening. Våga ställa sådana frågor ibland. 

3. Vilken kompetens, vilka resurser behövs, och vilka 
svårigheter ställs de intervjuade psykoterapeuterna inför i 
arbetet med de existentiella frågorna. 
De sista temakategorierna i resultatavsnittet beskriver hur intervjupersonerna resonerar kring vad som 
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kan vara en resurs eller vara svårt när det gäller existentiell dimension/frågor, och behov av kunskap 
och utbildning.  

	  	  
3.1 Resurser  
När psykoterapeuterna beskriver resurser, är det tre teman som förekommer: Egna erfarenheter, 
Konfidenters erfarenheter och Egen psykoterapi.	  

3.1.1. Egna erfarenheter 
Samtliga psyko terapeuter beskriver att nyfikenhet, egen andlig erfarenhet och andliga intressen 
hjälper dem i när de möter de existentiella frågorna.	  

Jag tycker att psykoterapeuter är bättre om dem har en egen livsåskådning. Det behöver 
inte vara kristna värderingar såklart men att man har en livsåskådning. Att man har 
funderat över livet. Vart man står. Det hjälper oss i det här svåra arbetet att möta 
människor. Och det skulle nästan vara en förutsättning för en klok och bra terapeut. Dem 
borde gå i en skola för detta. 

Att ha egen tro menar psykoterapeuterna kan vara en resurs i sitt arbete. 

Ja, jag är en religiös människa. Jag lever i en relation med gud … Jag tror att 
psykoterapeuter ska våga vara angelägna att fördjupa samtalen åt det existentiella hållet.   

3.1.2. Konfidenters erfarenheter  
En av psykoterapeuterna som arbetar med unga vuxna, säger att konfidenterna lär dem om andlighet 
och tro. 

Nej men min erfarenhet och bakgrund, det är klart att det spelar roll, men också för att jag 
mött vissa … Vet att en av dem första ungdomar jag mötte var ifrån en Jehovas vittne 
familj, och det var väldigt svårt för den här flickan att prata. Och då ända sättet att kunna 
prata med henne var på något vis att jag fick försöka leva mig in i hur det var för henne 
alltså med den, nu är det här min åsikt då, ganska starka och dogmatiska vad ska man 
säga livsåskådning som den är. Och eftersom jag uppfattade att hon var i någon slags ska 
man säga tvivel men det kunde ju hon då inte adressera. Och då försökte jag. 

3.1.3. Egen psykoterapi  
En psykoterapeut betonar vikten av egen psykoterapi. 

3. Vilken kompetens, vilka 
resurser behövs, och vilka 
svårigheter ställs de 
intervjuade psykoterapeuterna 
inför i arbetet med de 
existentiella frågorna? 

3.1	  Resurser	  
	  	  
	  
	  
3.2	  Svårigheter	  
	  
	  
	  
	  
3.3	  Behov	  

3.1.1.	  Egna	  erfarenheter	  
3.1.2.	  Konfidenters	  erfarenheter	  
3.1.3.	  Egen	  psykoterapi	  
	  	  
3.2.1.	  Osäkerhet	  och	  rädsla	  
3.2.2.	  Grundsyn	  
3.2.3.	  Psykiatrisering	  
3.2.4.	  Okunskap,	  utbildning	  
	  
3.3.1.	  Behov	  av	  samtal	  och	  	  	  	  	  	  	  
reflektioner	  
3.3.2.	  Kunskap,	  praktiska	  övningar	  
3.3.3.	  handledning	  
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Jag gick ju den här för att få legitimationen till psykolog för att då går man ju i sin egna 
psykoterapi också ett antal timmar. Och jag gick på Lucas stiftelsen. Och där har man ju 
den andliga redan på sätt och vis. Den gick ju, den var ju redan kopplad till något som jag 
önskat mig och jag gick ju inte till någon annan.   

3.2 Svårigheter  
Samtliga av psykoterapeuterna beskriver att de tror att det är vanligt att både konfidenter och 
terapeuter är osäkra att samtala om existentiella frågor, de tror att har grund i okunskap vilket skapar 
rädsla. Teman för svårigheter de beskriver är Osäkerhet och rädsla, Grundsyn, Psykiatrisering, 
Okunskap, utbildning och Behov av utbildning och praktik. 

3.2.1. Osäkerhet och rädsla 	  
Samtliga psykoterapeuter beskriver att hur de själva känner inför ämnena påverkar relationen med 
konfidenterna, och om man själv haft möjlighet och utrymme att tänka kring dessa frågor.   

Om de är osäkra kring sin egen livsåskådning kan det vara jobbigt. Det har flera 
terapeuter gett uttryck för som jag har haft i handledning. Många tycker rent allmänt att 
det är svårt att prata om gud, sex, politik och pengar i terapirummet. 

En av psykoterapeuterna som har annan härkomst än svensk, upplever rädslan som svensk. 

Svenskarna är rädda för att tala om det. Rädda att känna dem inom sig själva. Invandrare 
är matad med dem. Även om de som är väldigt sekulära är egentligen religiösa. 

En annan av psykoterapeuterna beskriver också erfarenheter av rädsla, att som terapeut inte lyckas. 

Ja det är det huvudsakliga motöverföringsproblem kan jag säga, man tror att man måste 
ge svar. Plötsligt så tycker jag att man terapeuter, kanske inte erfarna terapeuter, men om 
man befinner sig i sin karriär så har man någon föreställning om att kommer nu klienten 
med frågor om varför ska jag vara ensam för? och vad menade gud med att rycka min 
man eller hustru ifrån mig? Då får terapeuten någon föreställning av att nu måste jag säga 
det kloka ordet. Man har en fantasi om att här finns det ett svar. Terapeuten har också 
behov av framgång. Och när man då märker att man inte kan lyckas, man har inte 
redskapen, man sitter fast framförallt. Det är en bit som är väldigt viktig som man då ska 
kunna lära sig till att man inte är misslyckad. 

3.2.2. Grundsyn  
Två av psykoterapeuterna beskriver det som att det är en fråga om kunskaps- och människosyn. 

För mig är delningen psyk och ande helt, vad är det för något? Hur ska man, Det kanske 
går ett tag. Jag skulle aldrig kunna gå i en terapi hos någon som inte, det skulle vara helt 
omöjligt finns ingen sådan uppdelning. 

Samma psykoterapeut beskriver sitt eget andliga sökande, hur viktigt det var med bekräftelse. 

Det är klart att man kan bli väldigt provocerad. Jag gick ju analys i flera år som analytiker 
som fick spader för att jag pratade så mycket om gud. Hit och dit och skulle tolka om det 
till massa annat. Men det var mitt upprepningstvång som gjorde att jag för att få henne att 
förstå mig som gjorde att jag gick kvar. Medan jag kontrade med att hon sitter där, hon 
hade sin psykoanalysbibel där och tolkade allting enligt sin tro. Jag hade ju väldigt starka 
andliga upplevelser och som hon inte fattade. 



	   35	  

En av de andra psykoterapeuterna menar att det är i de existentiella frågorna vi möts som 
människor konfidenter och terapeuter. 

Kan man också tänka att när vi talar om existentiella saker, är det plötsligt någonting som 
händer nämligen att jag och min patient sitter i samma båt, och det är inte alltid vi gör det 
för du har ju din problematik, den kan vi arbeta med. Men plötsligt sitter vi och åldras här 
båda två, i samma takt. Och vi ställer samma frågor.   

3.2.3. Psykiatrisering  
En svårighet som flera terapeuter beskriver är att det inom sitt område är lite tabu att prata existentiella 
frågor och andlighet. Det sammankopplas med patologi och psykisk problematik. 

Alla redskap är ju bra. Men dom glöms ju bort i utbildningen om man inte får använda 
filosofi och religion, religiös termologi för en upplevelse. Det är skrämmande att man vill 
sätta psykiatriska diagnoser på upplevelser av andlighet. Jag var ju väldigt, under min 
utbildning intresserad av andliga frågor. Men det kunde inte beröras på nåt särskild 
fördjupat sätt. Utan det blev mera psykiatriskt att man, är man nära en diagnos då?   

3.2.4. Okunskap, utbildning  
Två psykologer och två präster tycker de har fått grundutbildning i existentiella och andliga ämnen, 
men alldeles för lite. De övriga anser inte de fått tillräckligt med utbildning att hantera dessa frågor.   

Jag kan tänka mig att mer kunskap om olika religioner. 

Eller som en annan terapeut svarar 

Nej, det kan jag inte säga att jag har fått. Det är samma sak för de blivande handledarna 
som varit ute och jobbat terapeutiskt i åratal. Att dem tänker, både när det gäller etik och 
livsåskådning, det här har vi aldrig fått prata om nånsin bra att vi får göra det. Enkla saker 
som vi tycker är självklara, nämligen, finns det en risk att man utnyttjar patienten? Ja – 
tacka fan för att det finns en risk att man utnyttjar patienten. Det är kanske inte en 
livsåskådningsfråga men det är en etisk fråga.  

En av psykoterapeuterna beskriver att erfarenheter från egna utbildningen skapade problem för hennes 
andliga utveckling och fick konsekvenser för yrkesvalet. 

Det var som att jag hade väntat hela psykologlinjen på någonting som jag anser var 
huvudskälet till att jag valt den här utbildningen. Jag var relativt ung så jag var ganska, eh 
man lär sig om livet, men som sagt var det när jag var 20, eller var jag 21? Jag visste inte 
riktigt då vad jag sökte men jag hade inte ord för det så, och sista terminen hade det 
fortfarande inte kommit, det jag sökte. Och att det var vissa områden som var väldigt 
laddade och förbjudna på den tiden, jag tror att det är lite mindre spänt kring det idag, 
kanske något. Den där själfulla, andliga, kvalitén i sig hänger så intimt ihop med 
läkandeprocesser och jag drevs väldigt väldigt starkt av den. 

3.3 Behov av utbildning och praktik  
Samtliga terapeuter nämner att det behövs mer utbildning och praktik. Teman är: Behov av samtal och 
reflektioner, Kunskap, praktiska övningar och Handledning. 

3.3.1. Behov av samtal och reflektioner  
Samtliga psykoterapeuter uttrycker behov av att reflektera och samtala kring existentiella frågor och 
andlighet, för att själv formulera ett språk för att kunna adressera och de existentiella frågorna. 
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 En tanke är att då blir det kanske mera det rent etiska och det tangerad ju det här med 
människosyn. Och har man någon sorts lust att göra en etisk analys kring någonting som 
dyker upp i terapin. Antingen i materialet eller i ramarna. Då har man vinster av det i 
själva behandlingsarbetet. Att tänka och ha de etiska bollarna i luften. För vems skull gör 
jag det här? Vem utnyttjar vem? Vad är det som? på vilket är jag paternalistisk med 
patienten? Är det bra att vara paternalistisk med den här patienten?  

Eller som en annan psykoterapeut uttrycker det 

En diskussion kring livsåskådning en diskussion kring tron i en coping-strategi Och att ge 
dem ett utrymme på psykologiska linjen att prata om den här, och begreppet gud. Inte går 
det att lära dem vad religionen säger och vad den är. Men att ha en diskussion om 
religionen saknar vi i alla. Vi ska inkludera livsåskådningsfrågor i den terapeutiska 
vården. Att vi inkluderar åtminstone några timmar åt detta. Och att låta de övas med vissa 
frågeställningar när det gäller sorg, de religiösa instrumenten för att hjälpa en patient. Om 
en patient frågar, behöver vi hjälpa han/henne att hantera det här vid, särskilt vid vissa 
sjukdomar eller situationer. Särskilt när det handlar om trauman. När det handlar om 
förlust och sorgbearbetning. Människor har en tro även om han eller hon inte vet om det. 

3.3.2. Kunskap, praktiska övningar  
En psykoterapeut nämner behov av kunskap om religioner som önskvärd kunskap. 

Nu är ju det fältet det som jag kan men hur det ser ut hos muslimer och andra troende 
kanske också kan vara värt att fundera över… det finns ju en del skrivet…  

En annan psykoterapeut som också är handledare, nämner rollspel. 

Att i en terapiutbildning ha någon form av rollspel med någon typ av existentiellt 
innehåll, där någon får vara klient och komma med den här typen av frågor. Jag tycker att 
det är ett oerhört potent medel med rollspel, för så fort en klient kanske lite aggressivt 
kommer vad tror du själv om det här med döden? Du är ju präst du får ju för fan säga 
någonting. Du är terapeut du ska väl kunna sånt här om människor. Att lyfta en fråga på 
det sättet kanske skulle ge lite flavour åt ämnet.  

3.3.3. Handledning  
Två av psykoterapeuterna nämner handledningen som en möjlighet att samtala kring existentiella 
frågor. 

Tänker att personalgruppen på en slutenvård eller öppenvårdsavdelning, sätt er nu och på 
en fika och tala med varandra om hur ni tänker kring det som har att göra med döden och 
vad som händer efter, om det nu händer något efter, därför det har ni nytta av när ni möter 
en suicidal patient.  Som säger jag kommer att ta livet av mig och då blir det helvetet, 
eller jag tar livet för mig för att återse min gamla mor jag tar livet av mig för att … Ni 
behöver inte bli fullt så tagna på sängen om ni bara tänkt den här tanken innan. Min 
erfarenhet är att väldigt många människor som arbetar terapeutiskt är på något sorts 
dimjölkstadium när det gäller existentiella frågor, uselt genomtänkt. Och vad det nu beror 
på kan man fundera över. 
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4. Påverkar den existentiella dimensionen, utifrån de åtta 
aspekterna, konfidenternas hälsa, enligt de intervjuade 
psykoterapeuterna?  
De första tre frågeställningarna behövde studeras och besvaras för att lägga material till grund för 
fjärde frågan och resultatanalysen: hur konfidenternas hälsa påverkas av den existentiella dimensionen 
enligt terapeuternas erfarenheter.  
Samtliga terapeuter i studien beskriver att existentiella behov och frågor aktualiseras och är 
närvarande i psykoterapisituationen, till och med centrala. Terapeuterna beskriver att existentiell 
dimension alltid existerar i psykoterapisamtalen. Hur man mår psykisk är sammanflätat med 
existentiella frågor och behov. I studien beskriver de intervjuade psykoterapeuterna erfarenheter av att 
signifikanta yttre händelser och/eller inre svårigheter alltid har existentiell botten också, och aktiveras 
när vi inte får livet att gå ihop (Pargament, 2005), och flertalet menar det kan vara anledning till varför 
man söker i terapi. Frågorna om mening och meningsskapande är centrala både initialt och/eller 
aktiveras under terapiprocessen eller i avslutningsfasen. Förändrings- och utvecklingsarbete i terapi 
påverkar också meningssystem och identitet, och omprövar gamla meningssystem. 
Identitetsförvirringen som terapeuter beskriver som en del i terapeutiska arbetet skulle kunna vara 
indikation på att övergångsområdet aktiverats. De beskriver också att de har upplevelser av att bra 
psykisk hälsa också hör ihop med hur en upplever mening och meningsfullhet, existentiell hälsa. 
Ovanstående studie indikerar, att existentiella frågor och behov reflekteras i psykoterapirummet och i 
psykoterapiprocessen, och är sammanflätat med psykisk hälsa. 

Resultatsammanfattning 
Resultatet i denna studie visar att de tillfrågade psykoterapeuterna upplever att det i samtalsterapi 
förekommer existentiella frågor. Alla de åtta aspekterna i den existentiella hälsodimensionen, som 
svarar mot existentiell hälsa och existentiella behov (utifrån WHOQOL-SRPB), förekommer. 
Psykoterapeuterna beskriver att det ställer krav på lyhördhet och kunskap hos psykoterapeuten, att 
man vet var man själv befinner sig när det gäller existentiella frågor, trosfrågor och andlighet. 
Betydelsen av egen terapi och egna andliga erfarenheter lyfts fram som hjälp och vägledning, men 
också utbildning och kunskap om andlighetens roll och funktion hos människor. Terapeuterna 
efterfrågar praktisk träning att hantera dessa frågor och samtal under utbildning, för att få möjlighet att 
formulera sig och finna språk för sina erfarenheter. Psykoterapeuterna uttrycket att det finns ett 
samband mellan den egna andliga upplevelsen, den egna erfarenheten och vad man som psykoterapeut 
hör och uppmärksammar i samtal med konfidenten, vilket också påverkar förhållningsätt till 
konfidenterna och psykoterapiprocessen.   

Diskussion – existentiella frågor och psykoterapi   
Existentiell dimension i psykoterapi 
Alla åtta aspekter utifrån WHO:s existentiella hälsodimension finns representerade i 
psykoterapisituationen enligt de intervjuade psykoterapeuterna i studien. De är representerade med 
större tonvikt på fyra av aspekterna: Meningen, Existentiell och andlig kontakt	  och Personlig tro/tro 
som resurs. Sammantaget indikerar detta att det förekommer en existentiell dimension i 
psykoterapisamtalen enligt de intervjuade terapeuterna. Att meningsfrågor, meningen med sitt liv eller 
meningen med livet, är med i terapiprocessen i den utsträckning som psykoterapeuterna beskriver, 
skulle kunna betyda att det är ett stort existentiellt behov alldeles oavsett individuell problematik, och 
behöver därför förstås och bemötas som sådant. Terapeuterna beskriver att de upplever att mening är 
ett existentiellt behov som hör ihop med att leva och utvecklas.  Flera av psykoterapeuterna har 
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erfarenhet av att frågor om mening kommer i slutet av terapin, när man arbetat sig igenom en 
problematik, en erfarenhet som Bergstrand och Brattemo beskrev i sin bok (1997). Terapeuterna 
menar att avslutning av terapi kan väcka meningsfrågor och är kopplat till utfallet av den, ett gott 
utfall av terapi skulle kunna beskrivas som att ha hittat eller återfått mening. De menar att 
förändringsarbete omprövar mening och kan leda till att hitta ny eller återfå mening. Men studien visar 
också att meningsfrågorna lika ofta är med redan från början, som att de väcks efter ett tag.  
Meningsfrågor är det som är mest vanligt förekommande i relation till de övriga existentiella 
aspekterna, enligt psykoterapeuternas beskrivningar: hopp relaterar till att återfå mening, att få ihop 
livets olika delar kan vara att skapa mening, att hitta något att tro på kan vara att hitta en mening med 
sitt liv/livet, att söka andlig kontakt och styrka och vara sig själv är relaterat till att uppleva 
meningsfullhet. En av psykoterapeuterna säger att utan frågor om mening, är det ingen terapi.  
Psykoterapeuterna beskriver det som att konfidenter längtar eller söker upplevelser, en känsla i en 
existentiell upplevelse, att andlighet inte behöver vara kopplad till en transcendent yttre realitet utan 
till en mer inomvärldslig realitet. Exempel som de intervjuade psykoterapeuterna beskriver, är att 
känna gemenskap, att nå djuplagren i sig, vara mindre tom och mer levande. Beskrivningar 
överensstämmer väl med aspekterna i WHOQOL-SRPB enkät (2002) och gäller både 
andlig/existentiell kraft som andlig kontakt. Några av psykoterapeuterna beskriver att de har erfarenhet 
av konfidenter som vill tala andlighet och som medvetet söker andlig och existentiell vägledning. 
Denna vägledning beskriver en terapeut som att det är en vägledning som sker i interaktionen mellan 
terapeut och konfident, och i form av en kvalitet i mötet dem emellan präglad av en djup och 
medveten närvaro. I fokus är då mera att artikulera det som sker mellan terapeut och konfident, än ett 
möte med en yttre andlig existens. Detta gäller framförallt det de tre terapeuter som medvetet arbetar 
med tekniker för att nå djuplagren i psyket via meditation/stressreducering och bild/drömanalys.     

Flera av psykoterapeuterna upplever att konfidenter söker och längtar efter en övertygelse eller något 
att tro på eller vill prata om sin religiösa tro. Flera har erfarenheter av tro kan fungera som källa och 
sund kraft som källa till osund kraft för konfidenten. Ofta tar konfidenterna inte upp dessa ämnen 
direkt uttalat. Varför det är så kan ha att göra med att konfidenten anpassar sig till terapeuten. Det kan 
grunda sig på föreställningar att terapeuten inte är intresserad av deras tro, att man inte talar tro, det är 
tabu. I de intervjusvar jag gjort beskriver psykoterapeuterna, att de tror att (andra) terapeuter känner 
sig osäkra över att tala tro. Man har inte kunskap, och man vill inte gå in på det man anser patientens 
privata område. De beskriver att det råder osäkerhet över vad andlighet och existentiella frågor 
egentligen har eller bör ha för funktion i terapisamtalen, vad gränser mellan sund eller osund tro kan 
vara. Hur ska man adressera dem, och hur ska man finna språk för dem? Är det överhuvudtaget 
förenat med psykisk hälsa att ha en tro? En av psykoterapeuterna menar att eftersom existentiella 
frågor rör även terapeuter, kan dessa frågor och samtal oroa och provocera om vi inte har reflekterat 
kring dessa.  Något som var oväntat, var att det i studien inte fanns mer erfarenheter hos 
psykoterapeuterna av de fyra existentiella aspekterna förundran och tacksamhet, hopp/hoppfullhet och 
helhet/integration och harmoni/inre frid. Det ställer en del frågor. En orsak till att dessa aspekter inte 
återspeglas i materialet kan vara att dessa aspekter inte efterfrågades specifikt. En annan orsak kan 
vara att dessa aspekter återfinns och går in under meningsbegreppet, eller behöver dessa begrepp 
modifieras ytterligare? Ytterligare en annan orsak kan vara att dessa fyra aspekter mer är kopplat till 
att ha eller fått psykisk hälsa. Hopp exempelvis, är kopplat till avslutningen och relaterat till 
förändring, och att känna att man kommit igenom svårigheter. En av terapeuterna beskriver erfarenhet 
av att människor söker terapi när hoppet saknas och när lidandet blivit för stort. En av 
psykoterapeuterna, beskrev att konfidenter uttryckt behov att få utrymme för existentiella frågor och 
satt sitt hopp att få plats för det i psykoterapin, för det har inte funnits någon annanstans att göra det. 
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Helhet och integration kopplar WHO till individens upplevelse av balans mellan kropp, psyke och själ 
och i vilken utsträckning man känner att sättet att leva överensstämmer med känslor och tankar. 
Beskrivningar som är kopplade till detta fanns med som en del av psykoterapeuternas erfarenhet och 
upplevelser av att konfidenter söker få ihop olika delar av sig och sitt. Förutom att flera av 
psykoterapeuterna beskriver erfarenheter av att människor söker komma närmare och få kontakt med 
sitt djup och sitt jag – att vara den man är, beskriver de att upplevelser av en existentiell dimension, 
frågor och behov är något annat utöver, och bakom inre konflikter (Malony, 2001). Det är frågor utan 
svar (mer förhållningssätt) som ibland hör ihop med inre konflikter, och ibland inte. Frågor som 
behöver definieras och omdefinieras och gestaltas på sitt särskilda sätt. 

Existentiell hälsa och meningsskapande processer  
Att den existentiella dimensionen och meningsfrågorna är så stor del av terapiprocessen är stöd för att 
terapiprocessen stimulerar de meningsskapande processerna i övergångsområdet. Svåra händelser, 
psykisk sjukdom och död ställer frågor om meningen (Pargament, 2005). Psykoterapeuterna i studien 
beskriver att de har erfarenhet av att människor har existentiella behov oavsett problematik och hur de 
mår, och oavsett om de andra hälsodimensionerna är fungerande eller inte. De har erfarenhet av att när 
nya existentiella behov uppkommer utifrån yttre händelser i livet eller utifrån andra 
hälsodimensionerna, de fysiska och sociala, ställer det nya krav på de meningsskapande processerna 
och hör ihop med ett sökande. En terapeut beskriver en konfident som hade allt man kunde förvänta 
sig i livet, men ändå inte var lycklig. En annan beskriver det att ha gått igenom svårigheter kan väcka 
glädje och upplevas meningsfullt, det som var svårt har blivit en del av livet.  
Existentiella behov och frågor har samband med psykisk hälsa, hur vi upplever mening och 
meningsfullhet, och hur vi får ihop och förstår våra liv, det som varit och är, det som skall bli.  När 
livsomständigheter och förutsättningar för en individ ändras (oavsett vilken hälsodimension som är 
påverkad), uppstår behov av att skapa mening i och utifrån den nya situationen. När en individs 
övergångsområde aktiveras öppnar det för kunskap: relationsmönster, både tidiga erfarenheter av att 
relatera till sig själv till andra och till omvärld som till nya andra erfarenheter. Terapiprocessen innebär 
förändring, och i förändringsprocessen är det viktigt att de existentiella behov som kommer upp får 
vara en del i att skapa och uppehålla och återskapa mening. Nya erfarenheter av att relatera till sig 
själv, och till omvärld skapar nya behov och omvärderar tidigare meningssystem.  Detta är också det 
Winnicott menar är en av övergångsområdets funktioner. Det vill säga att söka nya meningsskapande 
strategier för nuvarande situation genom att söka bakåt för att hämta strategier från tidigare 
erfarenheter och också modifiera dessa om det behövs. Bristen på aktiviteter kopplade till de 
meningsskapande processerna kan innebära att man berövar människor möjlighet att bearbeta tidigare 
negativa erfarenheter och försvåra möjligheten att utveckla nya meningsskapande processer. Dessa 
processer är möjliga genom övergångsområdet och dess funktion, det vill säga att genom interaktion 
bearbeta inre önskningar och behov och subjektivt upplevd inverkan av yttre faktorer och omvärld. 
Det är också här de olika hälsodimensionerna är länkade samman med varandra och den existentiella 
är av en avgörande faktor i att ha och uppleva hälsan, genom att uppehålla och skapa mening, enligt 
Winnicott (1997) och Melder (2011). De intervjuade terapeuterna beskriver att mening, söka och 
skapa mening är tätt sammanbundet med hur man mår psykiskt. Bättre existentiell hälsa ger bättre 
psykisk hälsa. Det är därför viktigt, menar Melder att den existentiella dimensionen får ta plats och det 
djupare förändringsarbete som den bidrar till istället för att negligeras (2011). En av psykoterapeuterna 
bekräftar detta och säger att om inte existentiella behov och frågor – det andliga - får utrymme, kan det 
få resultatet att man missar inte bara kunskap om konfidenten, och att se hela människan, utan också 
missar målet och det viktiga i terapi, att nå djupen i personligheten. Negligeras den existentiella 
dimensionen, påverkar det också alliansen negativt och är på så sätt inte förenligt med utforskandet 
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(Zinnbauer, 2000). Detta är skäl för att andlighet och existentiella frågor bör integreras i terapier enligt 
Shafranske och Pargament som menar detta görs genom kunskap och förståelse som psykoterapeuter 
får genom träning (Shafranske, 2013), vilket också samtliga terapeuter i studien efterfrågar.  

Transcendens 
Något jag fann intressant var att flera av terapeuterna beskrev som transcendenta ögonblick då de 
beskrev terapiprocesserna med konfidenter som sökte andlig kraft och kontakt. Rochelle Kainer, 
amerikansk läkare och psykoanalytiker har skrivit om detta (1993). Hon menar att vår förmåga att 
erfara gränser och gå utöver den synbara världen, transcendens, gäller även den psykoterapeutiska 
processen. Hon beskriver något hon kallar för ett slags empatiska fenomen ”empathic connectedness”. 
Dessa gestaltas i ställföreträdande introspektion eller som i den mer primitiva kommunikationen 
projektiv identifikation. Hon menar att det i objektrelationsteorin och i det relationella perspektivet 
framträder att det i mötet med en annan, med terapeuten, uppstår ögonblick som banar väg till kärnan 
djupast i en annan människa. Man når ner genom en människas ”mind”, rakt ned i hjärtat. Denna 
kärna innehåller patologiska onämnbara introjektioner, men också, väg till kreativa introjektioner, väg 
till en människas innersta kreativa centrum. Dessa fenomen beskrivs av Kainer som transcententa 
handlingar. Hon skriver:  

We may not only look to analysis for a new object and a new object relationship but 
sectretly hope to find, in the person of the analyst, the actual object who can aid in the 
fransformation of our self or, put self.psychologically, can aid in consolidation self-object 
cohesion …Transformation, aspiration, idelaization, affirmation, and twinship are 
phenomena of the self in the psychological sense, but they also symbolize transcendent 
yearnings. If we are not yet a science of the soul, the spirit to become one is strong (s. 
179).  

Psykoterapeuter 
Att den existentiella dimensionen och meningsfrågorna är så stor del av terapiprocessen är stöd för att 
terapiprocessen stimulerar de meningsskapande processerna i övergångsområdet. På samma gång 
upplever psykoterapeuterna i studien att både de och konfidenterna är osäkra hur man pratar om 
existentiella ämnen och att detta kan bidra till att dessa ämnen osynliggörs.   

Majoriteten av psykoterapeuterna i studien frågar inte aktivt efter konfidenters tro och övertygelser, 
och beskriver liksom Bergstrand och Brattemo (1997), att det är viktig med neutraliteten i 
överföringen. Sju av psykoterapeuterna med psykoanalytisk psykoterapi som grund, en undantagen, 
menar de lärt sig att inte ställa frågor om tro. De upplever religiösa och andliga ämnen lite tabu. Ingen 
av de intervjuade psykoterapeuterna motsa sig att arbeta med öppna kort egentligen och menar att man 
genom att vara nyfiken och intresserad och ha en öppen hållning, genom utforskande kan förmedla att 
man har en beredskap för de existentiella och andliga frågorna. Av terapeuternas beskrivningar 
framkommer att de utforskar vad tro och andlighet har för funktion för konfidenten utifrån sin 
terapeutiska metod, och att de inte behöver annan terapeutisk metod egentligen, liksom Shafranske 
beskriver det (2013). Denna öppenhet menar Bergstrand & Brattemo kan bidra till att stärka den 
terapeutiska alliansen, vilket bekräftas av flertalet av psykoterapeuterna. Att fråga kan öppna och ge de 
andliga och religiösa frågorna en given plats i det psykoterapeutiska samtalet (1997). Flertalet av 
psykoterapeuterna i studien menar att man behöver vara medveten om hur ens egen livsåskådning ser 
ut, för att känna sig bekväm med att samtala om detta. I studien lyfts vikten av terapeutens närvaro 
fram. Flera av psykoterapeuterna upplever att både konfidenterna och de själva, inte vet hur eller har 
ett språk för hur man samtalar kring dessa frågor. Flera av psykoterapeuterna nämner att andra 
betydelsefulla faktorer är självreflektion, att vara rotad i sig själv och mött sig själv på djupet och 



	   41	  

mognad. Det spelar stor roll hur genomarbetad och integrerad i emotionellt och rationellt hänseende 
dennes egen övertygelse är, oavsett om den är religiös, sökande eller ingetdera.  För lite utbildning och 
okunskap överlag skapar rädsla och osäkerhet och påverkar att psykoterapeuterna inta tar upp ämnen 
eller följer upp. Flera av terapeuterna arbetar med kompletterande metoder som bild, dröm och 
stressreducering för att nå en slags andlig kvalitet i psykoterapiprocessen där orden inte finns eller 
räcker till. Intressant att resultatet i studien visar att terapiinriktningen inte spelar en avgörande roll i 
hur man som terapeut hanterar de existentiella frågor. De tre KBT psykoterapeuterna jag intervjuat 
inbjuder i större utsträckning konfidenter att prata existentiella frågor. En förklaring till detta kan vara 
att deras metod är öppnare för att man som terapeut kan vara aktiv och fråga. Det kan också vara så att 
psykoterapeuter, speciellt de psykoanalytisk skolade, inte efterfrågar andlig styrka och kraft som 
resurs utan är mer konflikt- och problemfokuserad? Samtliga terapeuter angav att de andliga och 
existentiella frågorna var åsidosatta i utbildning, i handledningen, och i terapisituationen, trots stort 
intresse, vilket skulle tyda på en slags existentiell lucka. De tre psykoterapeuter som var 
specialinriktade i bild och stressreducering, uppger att de medvetet sökt dessa då de saknade former 
för andlighet och existentiella frågor i sina utbildningar till psykologer och psykoterapeuter.  

Sekularisering 
Något annat som var oväntat utifrån att jag inte medvetet sökt terapeuter med andlig profil, var att 
ingen av psykoterapeuterna intog ett avvisande förhållningssätt till andlighet. Samtliga hade ett 
intresse för andliga frågor, liksom de hade erfarenhet av att konfidenter söker andlighet, har 
existentiella behov, vill pratat existentiella frågor, andlighet och tro. Däremot fanns det en tendens att 
vara försiktig i bemötandet av existentiella frågor, att inte uppmuntra konfidenten att ta upp andliga, 
existentiella frågor. Denna avvaktan beskrev psykoterapeuterna att det beror på respekt för 
konfidenten mer än en negativ inställning till existentiella ämnena och en osäkerhet hur man förhåller 
sig till dem.  Flera av psykoterapeuterna uttrycker en oro över att för lite utrymme lämnas åt de 
existentiella frågorna, som de upplevde är så centrala för människor, både att de kunde vara källa till 
resurs och till konfliktområden.  En fråga detta ställer är om denna osäkerhet beror på sekulariseringen 
i Sverige? (Ståhlberg, 2011). Är det så att sekulariseringen nått så långt att den även introjicerats i våra 
mentala förutsättningar som människor och psykoterapeuter? 

Grundsyn 
Slutligen, uppmärksammar studien att vi behöver kunskap och förståelse för hur inte bara psykisk 
problematik påverkar oss, utan hur olika livsskeenden kan påverka vår hälsa och våra existentiella 
behov. Mycket tyder på att det är av vikt att på allvar inkludera den existentiella dimensionen i såväl 
hälsobegreppet, som mål och mening för olika behandlingar och psykoterapi. Vi som arbetar med 
psykoterapi behöver fundera över vad vi har för människosyn och vad vi tänker om mål för 
människans utveckling, Hur kan vi vara behjälpliga till att främja och utveckla hälsa och växt, och att 
se hela människan i vårt arbete, individuella likheter som skillnader? Det reser behov av en översyn av 
träning och utbildning av blivande psykoterapeuter för att bättre möta människors behov. Detta får 
även konsekvenser för kyrkan. Om mental ohälsa och existentiella och andliga frågor är tätt 
sammanvävt, ställer det krav också på människor som arbetar i kyrkan: utbildning för att 
uppmärksamma psykisk ohälsa, kunskap och förståelse för hur frågorna om gud kan ses och fungera 
ur ett psykoterapeutiskt perspektiv. Existentiella frågor och andlighet är mänsklig erfarenhet och finns 
även om människor inte organiserar sig religiöst.   

Metoddiskussion  
I studien är ett litet antal tillfrågade, vilket inte ger signifikans. Samtidigt, i en kvalitativ studie, erhålls 
mycket information genom den deskriptiva karaktären och är baserad på erfarenhet. Som tidiga studier 
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belyst, är det inte helt lätt att mäta andlighet, att i det akademiska språket hitta ord för att beskriva och 
mäta andliga och existentiella frågor och dimensioner. Jag upplever WHOQOL-SRPB som ett bra 
instrument att ringa in och analysera de existentiella dimensionerna med, men det behöver justeras och 
utarbetas än mer för att passa svensk sekulariserad kontext, vilket också har också framhållit. Det är 
viktigt att hälsa och välbefinnande sätts i relation till en given social och kulturell kontext. I det här 
fallet, svensk kontext och psykoterapisituation. Mer fokus på upplevelserna i överföringskvaliteten i 
de existentiella andliga teman/existentiella aspekterna hade troligtvis inneburit en annan dynamik och 
gett fördjupning i ämnet. 

Vidare studier 
Följande resultat motiverar ett fortsatt arbete utifrån den existentiella dimensionen: den visar på 
samband mellan olika perspektiv på hälsa och psykisk hälsa och att psykisk hälsa bär en existentiell 
dimension. Vi behöver forskning för att få förståelse inte bara för hur psykisk problematik påverkar, 
utan också för hur olika livsskeenden kan påverka vår hälsa, att livet i sig skapar existentiella behov.   
Studien visar på behovet av fler erfarenhetsbaserade undersökningar, fler och nya kvalitativa och 
kvantitativa forskningsinsatser, för att undersöka och uppmärksamma samband existentiella hälsa och 
psykiska hälsa, också med fokus på konfidenternas upplevelser. Studien kan också inspirera till vidare 
forskning med fokusering på psykoterapeuternas upplevelser av överföringskvaliteten i de existentiella 
och andliga temana i psykoterapisamtalen.  

Slutsatser 
De informanter som intervjuats i detta arbete, menar att konfidenter i hög utsträckning aktualiserar 
existentiella samtal och frågor i psykoterapisituationen. Med tanke på resultaten i internationella 
studier om ohälsa, WHO:s hälsodeklaration, regeringens proposition om hälsa, indikerar det på att den 
existentiella aspekten behöver tas på största allvar i allt hälsofrämjande arbete, inklusive psykoterapi. I 
detta arbete, efterfrågas ingen egentlig ny terapiform, studien beskriver att det är möjligt att integrera 
en existentiell dimension i redan vedertagna teorier om psykoterapi. Att det är viktigare hur 
psykoterapeuterna förhåller sig till och ger utrymme åt existentiella frågor och ämnen. Det finns redan 
mycket skrivet och kunskap i ämnet om än fokus fortfarande är mer internationellt och inte svensk 
kontext. Tonvikten, i detta arbete skulle därför förslagsvis läggas på utbildning och praktisk träning av 
terapeuter både i grundutbildning som fortlöpande, vilket samtliga intervjuade terapeuter efterfrågade.  
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Bilagor 
Bilaga 1. 

Inledning: Jag kommer att ställa ett antal frågor som på olika sätt har att göra med existentiella och 
religiösa frågeställningar i förhållande till terapeutiskt arbete, dvs stora livsfrågor som rör t.ex. mening 
livets mening, meningen med mitt liv, död, lidande och hur man bör leva sitt liv. Dessa allmänna 
frågor brukar lite högtidligt kallas för livsåskådningsfrågor.  I vissa fall kommer jag att ställa smalare 
frågor som rör Gud och religion mer specifikt. Till att börja med skulle jag dock vilja ha lite 
bakgrundsinfo.  

Bakgrundsfråga: Beskriv kort ditt arbete som terapeut, med utgångspunkt i typ av terapi, typ av 
konfidenter och typ av verksamhet (t.ex. öppen el slutenvård)? Hur länge har du jobbat som terapeut? 

1)Har dina klienter fört livsåskådningsfrågor på tal i terapirummet? Om ja, exemplifiera? Hur ofta har 
det skett/hur vanligt är det?  

(Livsåskådningsfrågor motsvarar frågor om Gud och religion om tro om mening om tillvarons yttersta 
beskaffenhet). 

2) Om ja på fråga 2, vad brukar du tänka när livsåskådningsfrågor dyker upp i terapirummet? Hur 
uppmärksammar du dem? Hur förstår du dem? Hur hanterar du dem?   

Har du någon ide eller har du tänkt över, hur du tycker du som sekulär terapeut bör hantera dem?   

3) Ställer du själv frågor som rör klientens livsåskådning? Motsvarar frågor om klientens 
förhållningssätt till Gud och religion (t.ex. religiös tro)? Vad hon/han lever för? 

4) Om ja på fråga 4, ställer du frågor när teman dyker upp eller initialt i 
orienteringssamtalen/anamnesen? 

5) Har du tankar om man som terapeut ska fråga efter vilken livsåskådning konfidenten har? När i så 
fall?  Tycker du att, har du tänkt att frågan-orna om tro och mening är viktiga att ställa? 

6) Uppfattar du det som att klienter har ett behov eller längtan av livsåskådningsmässig eller 
religiös/andlig karaktär? Beskriv. Om ja, hur bemöter du detta behov/denna längtan?  

(Uppföljning: Har du tänkt att ett sådant behov och längtan väcks av terapin?) 

7) Möter du frågor och samtal som mer specifikt rör upplevelser av meningsfullheten(mening eller 
icke mening) i livet? (d v s om och hur ofta patienten funderar över på meningen med sitt liv?) 

8) Vilka svårigheter tror du, kan psykoterapeuter möta när de handskas med klienters livsåskådningar?  

9) Har du fått redskap/praktik i din utbildning att bemöta dessa frågor (livsåskådnings - och religiösa 
frågor)? Om ja, vilka delar av utbildningen har varit betydelsefulla? Om nej, försök precisera vad 
utbildningen saknat för att ge dig sådana verktyg.  

10) Har du själv en tro, längtan efter en tro? 

11) Dina tankar om och i så fall om något behöver förändras?  

12) Något annat du vill berätta om? 
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Bilaga 2. 
 

 

 

 

    Stockholm 19/8 - 2013 

 

 

Hej   

Mitt namn är Annchristine Björk och jag håller på min med min slutuppsats i psykoterapi på 
Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.  I min uppsats undersöker jag psykoterapeuters 
erfarenheter av livsåskådningsfrågor och religiösa frågor, liksom hur de förstår och konkret hanterar 
sådana i psykoterapirummet. Vidare ämnar uppsatsen belysa huruvida terapeuter fått tillbörliga 
redskap under terapeututbildningen för att bemöta dessa frågor. 

Jag skulle därför vilja komma i kontakt med dig som terapeut för att i personlig intervjuform ställa 
några frågor om dina erfarenheter och synpunkter kring dessa frågor.  Med detta brev ber jag alltså om 
att få ta del av dina kunskaper och erfarenheter kring livsåskådningsfrågor och religiösa frågor i 
anslutning till terapeutiskt arbete. Intervjun, beräknas ta ca 1 timme att genomföra, under hösten 2013. 
Intervjun kommer att ljudinspelas för att möjliggöra senare transkribering.  Transkribering och 
rapportering av intervjuerna kommer att ske i avidentifierad form för att garantera informanterna 
anonymitet. Jag kommer att kontakta dig via telefon eller mail inom ca en vecka, med en förfrågan om 
du kan tänka dig att delta i studien.   

Med vänliga hälsningar och förhoppningar om att du vill medverka i min studie. 

 

Annchristine Björk, Psykoterapistudent (Steg 2). 

Handledare, docent Pehr Granqvist, Stockholms Universitet 

 

Majl: 

Telefon 
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Bilaga 3. 
WHOQOL-SRPB frågor relaterade till existentiell halsa 
i översättning av DeMarinis,V., Melder, C., Nygren, B. & Santamäki Fischer, R. 

SP- perspektiv  SRPB frågor  

Andlig kontakt SP1.1 4  

SP1.1 I vilken utsträckning hjälps du av kontakt med andlig 
dimension till att komma igenom svåra tider?  

SP1.2 I vilken utsträckning hjälps du av kontakt med en andlig 
dimension till att tolerera stress? 

SP1.3 I vilken utsträckning hjälper kontakten med en andlig   
                        dimension dig att förstå andra? 

SP1.4 I vilken utsträckning ger kontakt med någon form av andlig                                      
                        dimension dig tröst/lättnad?                            

Mening & syfte med 
livet SP2.1 4  

SP2.1 I vilken utsträckning finner du mening i livet? 

SP2.2 I vilken utsträckning ger det mening till ditt liv att hjälpa andra? 

SP2.3 I vilken utsträckning känner du att ditt liv har ett syfte? 

SP2.4 I vilken utsträckning känner du att du finns här av en  
                        anledning? 

Upplevelse av 
förundran SP3.1 4  

SP3.1 I vilken utsträckning kan du känna förundran över din 
omgivning? (t ex natur, konst, musik) 

SP3.2 I vilken utsträckning känner du dig andligen berörd av  
                        skönhet? 

SP3.3 I vilken utsträckning upplever du känslor som  

                        inspiration/spänning i ditt liv? 

SP3.4 I vilken utsträckning är du tacksam för det i naturen som du kan   
                        njuta av? 

Helhet & integration 
SP4.1 4  

SP4.1 I vilken utsträckning känner du samhörighet mellan kropp,   
                        psyke och själ? 

SP4.2 Hur nöjd är du med den balans du har mellan kropp, psyke och 

                         själ?                                                                                                  

SP4.3 I vilken utsträckning känner du att ditt sätt att leva 
överensstämmer med dina känslor och dina tankar? 

SP4.4 Hur mycket hjälper din personliga tro/uppfattning dig att skapa 
samstämmighet mellan det du gör, tänker och känner? 

Andlig styrka SP5.1 4  

SP5.1 I vilken utsträckning känner du en inre andlig styrka? 

SP5.2 I vilken utsträckning kan du finna andlig styrka i svåra tider? 

SP5.3 Hur mycket hjälper andlig styrka dig till att leva ett bättre liv? 

SP5.4 I vilken utsträckning hjälper din andliga styrka dig till att känna 
                        glädje i ditt liv?   

Harmoni & inre frid 
SP6.1 4  

SP6.1 I vilken utsträckning känner du dig fridfull i dig själv? 

SP6.2 I vilken utsträckning har du inre frid? 
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SP6.3 Hur mycket kan du känna dig fridfull när du behöver det? 

SP6.4 I vilken utsträckning upplever du en känsla av harmoni i ditt   
                        liv? 

Hoppfullhet & 
optimism SP7.1 4  

SP7.1 Hur hoppfull känner du dig? 

SP7.2 I vilken utsträckning är du hoppfull inför ditt liv? 

SP7.3 I vilken utsträckning förbättras din livskvalitet av att vara   
                        optimistisk? 
SP7.4 Hur förmår du att förbli optimistisk i tider av osäkerhet? 

Tro som resurs SP8.1 4  

SP8.1 I vilken utsträckning bidrar din tro/uppfattning till ditt  
                        välbefinnande? 

SP8.2 I vilken utsträckning kan din tro/uppfattning ge dig tröst/lättnad   
                        i vardagen? 

SP8.3 I vilken utsträckning ger din tro/uppfattning dig styrka i  
                        vardagen? 

SP8.4 I vilken utsträckning hjälper din tro/uppfattning dig att njuta av 
                        livet?   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   52	  

 

 

 

 

  

	  
	  
	  
	  
	  


