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Sammendrag 
Forfattere: Kjersti Nedreskår og Per Tjäder Tanum 

Tittel: «Jeg ba aldri om å bli født» - Å ta ansvar for et liv man ikke har bedt om. En 

utforsking av eksistensiell skyld og dens relevans innen klinisk psykologi 

Veiledere: Guro Øiestad (hovedveileder), Per Are Løkke og Kjersti Solhaug Gulliksen 

 

 

Denne oppgavens problemstilling er: Hva er eksistensiell skyld og er det et relevant begrep i 

klinisk psykologi? Problemstillingen besvares gjennom en utforsking av ulike perspektiver på 

eksistensiell skyld og en drøfting av hvorvidt det er aktuelt i klinisk psykologi, med vekt på 

ansvar som en viktig faktor. Bakgrunnen for denne oppgaven er at en utvidelse av 

skyldbegrepet til å inkludere eksistensiell skyld som er lite omtalt innen psykologien i dag. 

Eksistensiell skyld er et begrep med bakgrunn i eksistensiell psykologi, og omhandler en 

faktisk skyld over noe vi har gjort eller unnlatt å gjøre som mennesker. Gjennom oppgaven 

forsøker vi å danne en mer spesifikk forståelse av hva eksistensiell skyld er ved å ta 

utgangspunkt i perspektivene til følgende teoretikere: Martin Buber, Martti Siirala, Rollo 

May og Irvin D. Yalom. Selv om disse fire har en felles forståelse på noen områder, har de 

vesentlig ulike perspektiver på hva vi kan være skyldige i. I hovedsak har to av teoretikerne 

vekt på skyld overfor seg selv, mens de to andre er opptatt av mennesket i en sosial kontekst. 

Ved anskueliggjøre deres teoriperspektiver gjennom en kasusillustrasjon, har vi videre 

utforsket på hvilken måte eksistensiell skyld kan være et relevant begrep innen klinisk 

psykologi, med vekt på hvordan det kan hjelpe oss med å ta ansvar for våre liv.  

 Utforskingen som helhet viser at en utvidelse av skyldbegrepet til å også omfavne 

eksistensiell skyld er av verdi for den kliniske psykologien, og kanskje særlig i tilfeller der 

skyld og skyldfølelser preger pasientens lidelsesbilde i stor grad. Vi tror at det å være bevisst 

distinksjonen mellom de ulike formene for skyld, slik denne utforskingen foreslår, kan være 

et verdifullt bidrag i møte med kompleks symptomatologi generelt og skyldproblematikk 

spesielt. 
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Takk til 
Vi vil med dette takke våre veiledere for deres engasjement for dette skriveprosjektet. Deres 

tålmodighet og konstruktive innspill har bidratt til å navigere oss gjennom arbeidet og samle 

trådene da denne komplekse tematikken til tider kunne virke overveldende. Gjennom deres 

refleksjoner har vi kommet dypere inn den eksistensielle skylden. Takk til Kjersti for at du 

hjalp oss med søknaden til REK, for kloke tanker og mild veiledning. Takk til Per Are for at 

du tipset oss om begrepet eksistensiell skyld, om en verden av teori å utforske og for at du var 

så engasjert i det samme temaet som oss. Og takk til Guro for at du trodde på ideen vår 

allerede før vi var i stand til å forklare hva det var vi ville skrive om. Dette temaet har vært 

krevende å få grep om og formulere til ord som gjorde at også andre kunne forstå det vi 

tenkte. Støtten og optimismen fra dere tre har gjort det det mulig for oss å utforske det vi 

hadde aller mest lyst til. Dere er gode eksempler på mennesker som er villige til å dele på 

ansvaret. Vi er svært takknemlige.  

Per vil særlig takke sin kone Kristine for både emosjonell og praktisk støtte underveis. 

Det at du har påtatt deg så mye ansvar for Jenny har vært til stor hjelp med tanke på å få dette 

prosjektet i havn. At jeg har kjent på litt eksistensiell skyld skal vi ikke se bort i fra, og jeg er 

glad det normaliserer seg nå. Og takk til lille Jenny for pauser i skrivearbeidet med lek og 

«Brille-Bjørn» på Barne-TV, og for de gangene du har tuslet inn på kontoret for å sitte på 

fanget. Du er virkelig i gang med ditt eget utforskningsprosjekt: livet. 

Ellers vil Kjersti særlig takke Malin, som er den beste vennen hun kan tenke seg og 

som har lest gjennom oppgaven jevnlig fra dens spede start. Jeg er ganske sikker på at Buber 

ville kalt det for et Jeg-Du-forhold; uten grenser. 

Tusen takk til medstudenter, familie og venner for deres interesse, støtte og innspill 

underveis. 

Vi vil til slutt rette en spesiell takk til personen som var villig til å la oss bruke sin 

historie i denne oppgaven.  
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1 Innledning 
 

1.1 Å stå i gjeld til livet 
 

eg klemmer folk 

litt for ofte 

litt for hardt 

eg veit ikkje kvifor 

eg har denne gjelda 

Kjersti Wøien Håland, fra Panikk! (2015) 

 

 

 

Som terapeut møter vi mennesker som har skuffet andre, som har sviktet seg selv og som 

ikke lever det livet de ønsker å leve. Vi møter de som føler skyld over å ta plass i verden, 

over å stille krav og utfolde seg, og de som føler skyld over å eksistere. Skyld kan være et 

sentralt tema i terapi, men problemstillinger knyttet til skyld er samtidig noe 

allmennmenneskelig. Det er vanskelig å gå gjennom livet uten å for eksempel såre andre, 

skuffe seg selv eller bryte med moralske eller sosiale normer. Opplevelsen av skyld berører 

vår samvittighet og er på mange måter knyttet til noe grunnleggende i oss som mennesker; 

hva slags verdier vi har og hvordan vi lever våre liv. Slike eksistensielle temaer kan vekke 

følelser av skyld i hver og en av oss, men i hvilken grad denne skylden tynger vil kunne 

variere mellom hver enkelt. Noen føler svært lite skyld, selv i tilfeller der det egentlig er 

høyst berettiget, mens for andre kan skylden tynge i så stor grad at man føler man står i en 

gjeld til livet. 

Psykologer er ofte opptatt av skyldfølelse, og i mindre grad av hvilke hendelser som 

kan ha ført til skylden (Buber, 1967a). Skyldfølelse kan komme av at man faktisk har gjort 

noe man angrer på, men man kan også bære en følelse av å være skyldig uten at man i 

realiteten er det (Buber, 1967a). Det sistnevnte tilfellet kalles nevrotisk skyld og kommer av 

en grunnløs følelse av å stå i gjeld. Vi kommer til å omtale dette som nevrotisk skyldfølelse 

for å understreke at dette er en følelse, og aldri en reell skyld. Her har man med andre ord, 

uten å være klar over det, påtatt seg en skyld som egentlig ikke er ens egen (Yalom, 2011). I 

motsetning til dette er reell skyld et faktisk brudd med egne eller andres verdier. Moralske 
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overtredelser som brudd på lover eller normer i samfunnet kommer inn her, i tillegg til synder 

i form av brudd med religiøse overbevisninger (Buber, 1967a). I denne hovedoppgaven 

ønsker vi utforske en form for reell skyld som generelt er lite nevnt i psykologisk 

faglitteratur: eksistensiell skyld. Det eksistensielle perspektivet utvider skyldbegrepet til å 

også omhandle brudd på det å leve ut sine egne potensialer og ta ansvar for sitt eget liv. Slik 

utvides også hva mennesker kan føle seg skyldig i (Yalom, 2011). Martti Siirala (1969) 

beskriver det som «a failure to respond to life with life» (s. 92). Denne tenkningen utvider 

også hvem man kan kan være skyldig overfor, og relatert til dette skriver Irvin D. Yalom 

(2011):  

 

(…) det eksistensielle skyldbegrepet utvider ikke bare området for «ansvarligheten», 

men føyer til også noe enda viktigere. (…) En kan ikke bare være skyldig i forseelser 

mot andre eller mot moralske eller sosiale normer, men også skyldig i forseelser mot 

seg selv (s. 330).  

 

Vi tror at eksistensiell skyld kan ses som et transdiagnostisk fenomen. Med eksistensiell 

skyld som et transdiagnostisk fenomen, tenker vi ikke at det er en faktor som kan gi psykisk 

lidelse på tvers av diagnoser. May (1983) skriver eksplisitt at eksistensiell skyld ikke kan føre 

til symptomdannelse (s. 116). Det vi mener er at det å ha en psykisk lidelse generelt kan øke 

den eksistensielle skylden og at det å lytte til denne skylden kan hjelpe pasienten med å finne 

en vei ut av lidelsen. Siirala (1989) ser på symptomer som flukt fra en lidelse, og i 

symptomene ligger det uoppdagede potensialer som pasienten ikke har tilgang til og dermed 

også en eksistensiell skyld for ulevd liv. Ulike former for flukt, som spiseforstyrrelser, 

depresjon, rusavhengighet og angst, gir alle en mer rigid måte å være i verden på, og man kan 

vanskeligere finne gode måter å møte livet på (May, 1893). Vi tror derfor at psykisk lidelse 

generelt kan øke den eksistensielle skylden og videre kalle til ansvar. «Life demands life», 

skriver Siirala (1969, s. 122), og den eksistensielle skylden oppstår når man ikke klarer å 

møte livet på dette.  

Vi har også grunn til å tro at helsepersonell kan finne det utfordrende å møte skyld 

hos pasienter. Blant annet tyder to studier av Mevik og Trymbo (2002) på at 

foreldrefungering er et tema som mange terapeuter unngår og bagatelliserer. Siirala (1989) 

skriver om foreldres skyld at det er et «uunngåelig sentralt tema i all terapi» (s. 74), men at 

dette er en undertrykt innsikt i kulturen vår. Siirala (1989) mener at når vi ikke erkjenner at vi 

alle er skyldige i å ikke møte livet med liv, både historisk sett og her og nå, blir skylden en 
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plage fremfor en innsikt som kan hjelpe oss til å anerkjenne skylden. I en forståelse av skyld 

der vekten ligger på opplevelsen av at man har gjort noe galt, og der spørsmålet om hvorvidt 

man er skyldig overses, unngår man kanskje noen av de mørkeste rommene i mennesket. 

Dermed unngår man også en sentral kilde til vekst. Teoriene vi har studert har også vist oss at 

man da unngår en vei som kan hjelpe pasienter til å ta ansvar for eget liv.  

Å lytte til skyldfølelsen og ta ansvar for eget liv er krevende. Det er først når man virkelig 

våger å «se ned i avgrunnen og som allerede mens den maner, peker på en vei som fører over 

den» (Buber, 1967a, s. 38) og integrerer samvittigheten i ens selvforståelse, at man blir i 

stand til å ta ansvar (Buber, 1967a). Samtidig finnes det en grense for hvor mye skyld det er 

konstruktivt å kjenne på. På samme måte kan ansvarsfølelsen gå for langt og på den måten 

hindre positiv endring, samtidig som man nettopp gjennom å anerkjenne skyld og ta ansvar 

kan endre sitt liv til noe bedre. Vi tror derfor at kunnskap om eksistensiell skyld kan bidra til 

å lyse opp rom som ellers kan bli liggende mørklagte. Vi har en hypotese om at 

skyldbegrepet fra den eksistensielle psykologien er et betydningsfullt begrep i klinisk 

psykologi fordi anerkjennelse av eksistensiell skyld kan bidra til at man tar ansvar for eget 

liv. 

Gjennom denne hovedoppgaven vil vi forsøke å danne en mer spesifikk forståelse av 

hva eksistensiell skyld er, og slik studere hvordan skyldbegrepet kan utvides til å inkludere 

eksistensiell skyld. Vi ønsker å undersøke om denne formen for skyld dekker et klinisk 

relevant område av menneskelig opplevelse. 

	  

	  

1.2 Skyld i terapirommet 
Vårt utgangspunkt for utforskingen av eksistensiell skyld var et terapeutisk møte med et ungt 

menneske med spiseforstyrrelse. Den aktuelle pasienten gikk i terapi hos én av forfatterne av 

denne oppgaven. Vedkommende var diagnostisert med F50.2 Bulimia nervosa med 

overspising, vedvarende tanker om mat og spising, oppkast og stor forakt for egen kropp. 

Tilstandsbildet viste seg etter hvert å veksle mellom bulimiske og anorektiske perioder. De 

anorektiske periodene var preget av unngåelse av kaloririk mat og høy grad av tvangsmessig 

trening. Det anorektiske regimet ble stadig strengere og vanskeligere å leve med. Pasienten 

opplevde lite rom for å være fleksibel og syntes det var vanskelig å være i nære relasjoner på 

en god måte. Med dette ble også en depressiv tilstand tydeligere. Vanligvis førte en slik 
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tilspissing til at systemet ble for vanskelig å opprettholde, og det kulminerte igjen i 

overspising og kompenserende oppkast. 

Pasienten hadde gått til behandling hos to ulike psykologer; terapier som pasienten 

beskrev som fokuserte på mat og eksponering, noe vi forstår som forsøk på 

symptomreduksjon gjennom ansvarliggjøring. Problemet med denne fremgangsmåten var 

mest sannsynlig at pasienten alltid hadde skyldfølelse. Denne økte når han prøvde å ta ansvar 

ved å utfordre seg selv. Etter en helg i Berlin, hvor han hadde planlagt å løse opp i det rigide 

systemet for noen dager, var terapitimen etterpå preget av en overveldende skyldfølelse:  

	  

P: Ja. Ja, nå er jeg jo tilbake til realiteten. 

T: Ja. Var det ikke realitet i Berlin?  

P: (Sukker) Jo, det var jo det. Det var… (gråter). Jo, det var jo det, det var….hva var 

det jeg sa…jo! Det var jo det. Men… (gråter) det kunne gått så mye bedre også 

liksom, ikke sant. 

T: Det kunne gått så mye bedre?  

P: Jeg klarte liksom ikke å legge reglene mine på hylla, da. 

T: Nei. 

P: Og det er liksom nå da, så begynte jeg liksom å angre liksom på alt jeg 

liksom…som kunne vært gøyere og det er ikke det som er verst, det er liksom bare 

at…de tingene her overstyrer jo alt, så det er bare, jeg tror ikke kjæresten min hadde 

det så gøy på turen liksom. Hun sa hun hadde det veldig bra, men bare liksom…ting 

skal gå etter mine ting da. 

	  

Oppmerksomheten i den aktuelle terapien var særlig rettet mot skyldfølelsen. Det var 

utfordrende å få klarhet i om pasienten hadde grunn til å føle skyld, eller om følelsen var av 

en mer nevrotisk karakter. Pasienten tenkte mye på meningen med livet, og han var redd for å 

få et like meningsløst liv som han opplevde foreldrene hadde. Han følte også at toget hadde 

gått for hans del, for å få et meningsfullt liv. 20-årene, mente han, burde være lette og glade, 

men han brukte dem på å tenke på mat. Han sammenlignet seg selv mye med andre, og tenkte 

at andre hadde det bedre enn ham. Vennene hans begynte å få barn, mens han satt fast i et 

system han ikke kom seg ut av. Han fortalte at han egentlig var en veldig sosial person og 

hadde mange drømmer og lengsler etter ting han hadde lyst til å gjøre. En natt hadde han en 

emosjonelt sterk drøm om at han og kjæresten var på en båt. Kjæresten gjorde det slutt ved å 

si «Dette går ikke...» og gikk av i neste havn. Pasienten møtte noen venner, og fordi det var 
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synd på ham, kunne han tillate seg å drikke alkohol. Han følte en blanding av tristhet og 

befrielse. Denne kombinasjonen av ønsket om å være nær og en følelse av å ikke strekke til i 

nære relasjoner, synes vi fungerer som et godt bilde på pasientens dynamikk.  

Det var møtet med denne pasienten som startet nysgjerrigheten vår for skyld og 

skyldfølelse. Vi lurte på hvordan man kan hjelpe en pasient med et slikt komplekst 

tilstandsbilde på en god måte. Vi bruker kasuset til å ytterligere undersøke to aspekter ved 

teorien om eksistensiell skyld som var særlig aktuelle i terapien: Pasientens følelse av 

avvisning kontra tilhørighet, og ansvarliggjøring i terapi med skyld. Kasuset har ikke vært 

utgangspunkt for utvelgelsen av teori, men er brukt for å drøfte funnene fra utforskingen.  

Kasusmaterialet er anonymisert etter gjeldende regler. Samtykke til at historien kunne 

brukes i den aktuelle oppgaven ble innhentet fra pasienten ved terapiens avslutning. Bruken 

av kasuset som illustrasjon er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig 

forskningsetikk (REK). 

	  

	  

1.3 Fire forskjellige perspektiver på eksistensiell skyld 
Vi har i hovedsak lest teori av fire ulike teoretikere: Martin Buber, Martti Siirala, Rollo May 

og Irvin D. Yalom. Tankene til disse fire danner hovedlinjene i denne teksten. De står for 

ulike perspektiv som varierer fra et syn på menneskene som individer som skal bære sine 

byrder selv, til et syn på mennesket som avhengig av andre for å håndtere smerte, og videre 

til at vi, som en del av det menneskelige fellesskapet, har ansvar for å bære deler av også 

andres smerte. De har også ulike syn på hva som tillegger livet mest mening: Møtet med 

andre mennesker eller selvstendighet og autonomi. Teoretikerne skriver om eksistensiell 

skyld fra den rammen for kunnskap og forståelse de befinner seg i, og utgjør slik fire 

forskjellige perspektiver i forståelsen av eksistensiell skyld. 

Begrepet eksistensiell skyld har opphav i den eksistensielle psykologien. Den 

eksistensielle psykologien bygger på en lang filosofisk tradisjon og er nært knyttet til 

eksistensialismen, i særlig grad på Martin Heidegger og Jean-Paul Sartre sin filosofi. 

Perspektivene fra eksistensiell filosofi har særlig hatt relevans for psykopatologi og 

psykoterapi. Psykologien har også mer generelt hatt innflytelse fra den filosofiske 

tradisjonen, ved at filosofi har blitt brukt både som inspirasjon og grunnlag for teoriutvikling 

om mennesket (Teigen, 2010). For å bedre forstå grunnlaget for eksistensiell skyld har vi 

inkludert noe filosofi i denne teksten, men vi forsøker ikke å svare på noen av de filosofiske 
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spørsmålen vi er innom. Særlig har vi med mye av filosofen Martin Buber sine tanker, som 

også interesserte seg for klinisk psykologi og viet mange tanker til eksistensiell skyld.  

	  

I Amerikansk psykologforening sin definisjon av evidensbasert praksis i psykologi, som 

Norsk psykologforening er tilsluttet, nevnes det at kunnskapen som foreligger om behandling 

ved samsykelighet og sammensatt patologi er begrenset (Rønnestad, 2008). I møtet med 

pasienten opplevde vi at hans skyldfølelse hindret endring, og at skyldfølelsen var delårsak til 

lidelsen. Begrepet eksistensiell skyld har hjulpet oss til å forstå denne pasientens lidelsesbilde 

bedre og til å forstå mer om hvordan man kan møte denne typen problematikk i terapi. Vi 

mener at denne oppgaven kan fungere som et bidrag til å sammenstille kunnskap fra 

tilgrensende fagområder. Særlig tenker vi på at en inngangsport som skiller seg fra normen 

kan være verdifullt ved kompleks patologi. Vi tror eksistensiell skyld er et begrep som kan 

hjelpe terapeuter i en tilpasning mot pasienter med kompleks symptomatologi generelt, og 

skyldproblematikk spesielt.  

De fire teoretikerne har ulike perspektiver på eksistensiell skyld, og vi har særlig lagt 

merke til noen temaer som de har bemerkelsesverdig ulik forståelse av. Dette gjelder i særlig 

grad tanker om fellesskap og autonomi. Vi kommer til å utforske og drøfte dette videre i 

oppgaven.  

	  

	  

1.4 Teoretisk oppgave med kasusillustrasjon 
Vi har en hypotese om at skyldbegrepet fra den eksistensielle psykologien er et 

betydningsfullt begrep i klinisk psykologi fordi anerkjennelse av eksistensiell skyld kan bidra 

til at man tar ansvar for eget liv. Derfor er dette er en teoretisk redegjørelse av hva 

eksistensiell skyld er og en drøfting av hvorvidt begrepet relaterer seg til klinisk praksis. Å 

finne ut hva eksistensiell skyld innebærer og ikke, og hvordan det viser seg i praksis, krever 

en omfattende utgreiing. En teoretisk tilnærming er derfor relevant for utforskingen. Vårt mål 

med denne oppgaven er å løfte frem i lyset den teorien som finnes om eksistensiell skyld, 

men som er lite uttalt i klinisk psykologi. Vi gjør dette i en noe essayistisk stil, med 

utgangspunkt i at dette er en utforsking der vi forsøker å se eksistensiell skyld i lys av klinisk 

psykologi. Vi legger vekt på at ordet «essay» kommer fra fransk «å forsøke» (Essay, 2017). 

Vi forsøker å gi eksistensiell skyld en aktualitet i psykologisk praksis og drøfter hvorvidt det 

er meningsfullt. I det at det er et forsøk, ligger også en ydmykhet fra vår side og en bevissthet 
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om at også vi har vårt eget perspektiv. Vi ønsker å synliggjøre en mulighet uten å hevde at 

den bør hugges i stein.  

	  

I tillegg til teori og en kasusillustrasjon, har vi inkludert noen sekvenser av poesi og utdrag 

fra Prosessen av Franz Kafka. Dette har vi gjort fordi vi mener det tilfører en mer 

opplevelsesnær forståelse av temaet og for å illustrere den til tider abstrakte teorien med 

konkrete eksempler. Prosessen er en roman som kom ut i 1925. Den omhandler en mann som 

blir arrestert, skyldig i noe han selv ikke vet hva er. Historien minner om en drøm ved at det 

som skjer er uoversiktlig og ikke følger et system hverken vi eller hovedpersonen er vant til 

fra den virkelige verden. Kafkask har kommet inn inn som et ord i språket vårt, og er ifølge 

Språkrådet et adjektiv som beskriver en tilstand «som virker absurd og meningsløs; 

marerittaktig» (Kafkask, 2017). I tillegg til å være en historie om en absurd arrestasjon og 

rettslig prosess, fungerer historien også som et veldig godt bilde på eksistensiell skyld 

(Buber, 1967; Yalom, 2011). Heller ikke eksistensiell skyld kommer av eksplisitt uttalte 

lover, og det å finne ut hva man er skyldig i kan sies å være en prosess, om enn ikke en 

meningsløs. 

	  

	  

1.5 Problemstilling 
Vår avgrensede problemstilling er: Hva er eksistensiell skyld og er det et relevant begrep i 

klinisk psykologi? Problemstillingen vil besvares gjennom en utforsking av ulike 

perspektiver på eksistensiell skyld og en drøfting av hvorvidt det er aktuelt i klinisk 

psykologi, med vekt på ansvar som en viktig faktor. Oppsummert er våre to underspørsmål 

følgende:  

1. Hva er eksistensiell skyld? 

2. Er eksistensiell skyld klinisk relevant? 
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2 Teoretisk utforsking av eksistensiell skyld 
De fire teoretikerne vi har sentrert det meste av utforskingen rundt kan sies å ha fire ulike 

perspektiver på eksistensiell skyld. Buber, May, Siirala og Yalom forstår og skriver om 

eksistensiell skyld med utgangspunkt i det de ellers er opptatt av teoretisk og klinisk. Vi vil i 

det følgende presentere hva disse fire legger i begrepet eksistensiell skyld og hvordan de 

forstår det. 

 

 

2.1 Martin Buber 
Den østerrikske filosofen og teologen Martin Buber (1878-1965) la i sine arbeider vekt på 

møtet mellom mennesker. Han skilte mellom Jeg-Du-relasjoner og Jeg-Det-relasjoner, og 

dette danner et bakteppe for hvordan han forstår eksistensiell skyld. Jeg-Du-relasjoner er 

møter der man erfarer den andre uten merkelapper eller grenser og derfor koblet er til alt, der 

«alt» vil si alt som finnes. Jeg-Det-relasjoner opplever man den andre som et objekt, separat 

fra alt annet (Kirschenbaum & Henderson, 1990). Dette er en filosofisk ramme for å forstå 

menneskets relasjon til andre mennesker og til verden som helhet. Vi skal konsentrere oss om 

det mellommenneskelige her. Slik vi forstår Buber, mener han at vi skal strebe mot, «med 

vilje og nåde» (Buber, 1967b, s. 83), å møte andre mennesker uten å kategorisere, men med 

tanke på at hvert menneske er en del av menneskeheten. Dette kaller Buber å møte andre som 

et Du. Buber (1967b) skriver: «Slik melodiene ikke er sammensatt av toner, versene av ord 

og billedstøttene av linjer; tvertimot må man stadig rive og slite i dem før man får ristet 

delene ut av helheten - slik er det mennesket jeg sier Du til» (s. 85). Vi forstår Buber som at 

han mener at hvis vi møter et annet menneske som et Du, altså som et helt likestilt 

medmenneske og uten forutinntattheter, vil dette andre mennesket inkluderes i et fellesskap. 

Måten han skriver det på er slik: «Et forhold kan også bestå selv om mennesket jeg sier Du 

til, ikke oppfatter det i sin erfaring. For Du er mer enn Det vet.» (Buber, 1967b, s. 86). «For 

Du er med enn Det vet», forstår vi som at den man møter kan se seg selv som et Det, som vil 

si at han eller hun opplever å være atskilt fra andre, men vil likevel stå i et forhold til 

fellesskapet så lenge vi møter folk som et Du. Vi forstår det som at fellesskapet kan oppleves 

på ulike nivå; at samtidig som om vi kan føle oss atskilte fra andre, kan vi likevel delta i noe 

større enn oss selv gjennom å bli sett åpenhjertig av andre. Buber (1967b) poengterer at 

forholdet alltid er gjensidig (s. 84) og kaller det at Du vet, gjør og vederfares mer enn Det vet 
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for «livets krybbe» (s. 86). Vi tror at det å møte alle mennesker helt uten grenser og som del 

av det samme som vi selv også er en del av ikke er noe som alltid vil skje av seg selv. Buber 

(1967b) skriver at det skjer «gjennom en enhet av vilje og nåde» (s. 83), og vi tolker dette 

som at man må være bevisst på å møte andre på denne måten, og kanskje kjempe for å få det 

til, samtidig som man må være mild og ydmyk. 

Buber sin hovedtese var at alt virkelig liv er møte (Kirschenbaum & Henderson, 

1990). Dette er grunnlaget for hans perspektiv på eksistensiell skyld. I Skyld og skyldfølelse 

skriver han om eksistensiell skyld, og flere av kildene vi bruker i denne oppgaven har referert 

til denne boken (Friedman, 1991; Kjellqvist, 2000; Yalom, 2011). Buber (1967a) beskriver 

eksistensiell skyld som noe som kommer av at en «setter seg ut over den orden som 

menneskenes verden har skapt og som han selv mener er grunnlaget for sin egen, ja for hele 

den menneskelige tilværelse» (s. 18). Hvert menneske står i ulike forhold til andre 

mennesker. Summen av disse relasjonene utgjør vår deltakelse i verden. Hver relasjon kan 

aksepteres, fordømmes og krenkes. Å krenke en relasjon, er med Bubers ord, å krenke den 

menneskelige ordenen på dette punktet. Vi forstår Buber som at han her mener at man møter 

andre som Det, i stedet for Du. Videre vil hvordan vi håndterer relasjoner til andre avhenge 

av hvordan vi har det med oss selv. Buber (1967a) mener derfor at eksistensiell skyld starter 

med at vi ikke er tro mot oss selv. 

Martin Buber (1967a) mener at psykologer er særlig opptatt av skyld som en 

intrapsykisk konflikt, og at psykologer tradisjonelt har vært mindre opptatt av handlingene 

som kan være årsak til følelsen. Skyldfølelse kan ha opphav i enten eksistensiell eller i 

nevrotisk skyld. Han beskriver skyldfølelse som kommer av skyldige handlinger som 

autentisk skyldfølelse (Buber, 1967a, s. 21). Videre beskriver han at denne følelsen ofte kan 

være sammenblandet med de grunnløse skyldfølelsene på en uoversiktlig måte. Buber 

(1967a) mente at det at psykologer ikke bruker tid på den reelle skylden er akseptert som en 

selvfølgelig innskrenkning i psykologiens vesen, og skriver i forlengelse av dette:  

 

En slik innskrenkning er imidlertid hverken selvinnlysende eller berettiget. (...) Men 

forskeren kan ikke opprettholde forbindelsen med virkeligheten - og uten den blir hele 

hans verk bare et velregulert spill - hvis han ikke stadig, når det kreves av ham, ser 

utover grensene mot områder som hans eget arbeid ikke direkte hører inn under, men 

som han må studere inngående for å kunne tjene sin egen oppgave fullt ut (s. 8-9). 
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Buber (1967a) mente at en terapeuts ansvar strekker seg utover de indre konfliktene, at det 

også bør inkludere pasientens ytre liv, inkludert samspillet mellom pasienten selv og 

omverdenen, og både valg man tar og valg man unngår å ta. 

I følge Martin Bubers (1967a) forståelse, må vi ta ansvar for den eksistensielle 

skylden fordi vi som individer er en del av noe større. Buber (1967a) skriver: 

 

Ethvert menneske står i et objektivt forhold til den andre. Summen av disse forhold 

utgjør hans liv som deltaker i verdens eksistens. Det er den som overhodet gjør det 

mulig for et menneske å utvide sin omverden til en verden. Det er hans andel i den 

menneskelige eksistensordning som han selv er ansvarlig for (s. 31). 

 

Vi forstår Buber (1967a) som at han mener at alle relasjonene vi er en del av, er det som til 

sammen utgjør oss som mennesker i verden. Han skriver eksplisitt at hver av oss må ta ansvar 

for hva vi bringer med oss inn i disse møtene. Videre hevder han at hvis vi skader en relasjon 

på noe vis, skader vi den menneskelige eksistensensordningen på dette punktet. Det trenger 

ikke dreie seg om at man skader en relasjon aktivt, men kan også være at man neglisjerer en 

relasjon eller at man tar imot den andre uten at man er aktivt til stede i relasjonen. Den 

menneskelige eksistensensordning forstår vi som det menneskelige fellesskap som hvert 

individ er avhengig av, nettopp fordi det er det som former våre liv. Vi oppfatter Buber 

(1967a) sine tanker i retning av at hvert individ er ansvarlig for den rollen det selv spiller i 

helheten. Rasjonalet bak ansvaret, slik vi forstår det, hviler på det faktum at hver av oss er 

avhengige av at hver enkelt av oss tar ansvar. Det at vi må utvide vår omverden til en verden, 

forstår vi som at vi må møte verden gjennom Jeg-Du-relasjoner, der vi opplever alt som del 

av den samme helheten som vi selv er del av. Slik vi forstår Buber (1967a), er det vårt ansvar 

å omfavne den eksistensielle skylden og lytte til den, da den maner til endring i måten vi 

forholder oss til både oss selv og verden, for hvordan vi bærer og håndterer vår skyld 

påvirker ikke bare møtet med oss selv, men også vårt møte med verden. 

Når det gjelder hvordan enkeltmennesket kan ta ansvar for sin eksistensielle skyld, 

viser Buber (1967a) til en tredelt handling: For det første innebærer det å belyse mørket som 

omringer skylden. Dette skal, ifølge Buber (1967a), ikke gjøres med en lyskaster, men med 

en «bred og varig lysbølge» (s. 40). Med dette forstår vi at man kontinuerlig skal lytte til 

samvittighet og granske sin skyld, men ikke overdrive sitt syn på seg selv som skyldig. For 

det andre, selv om man i ens nåværende liv klarer å leve på en skyldfri måte, må man holde 

fast ved den nyervervede, ydmyke vissheten om at personen som er nå, er identisk med den 
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som var (Buber, 1967a). Det er denne erkjennelse som gir skylden sin dybde, det at man må 

identifisere seg med den som påførte seg skylden, og det at tiden vi har levd er irreversibel. 

For det tredje, må man i følge Buber (1967a) gjenopprette den menneskelige eksistensens 

orden, som man en gang skadet, gjennom en «aktiv hengivelse til verden» (s. 41). Aktiv 

hengivelse til verden går ut på å hele sårene man har har skapt i fellesskapet. Friedman 

(1991) forstår Buber som at man må oppsøke den man er skyldig overfor i lys av at vi nå ser 

vår egen skyld, vise at vi skjønner dypet av vår skyld og hjelpe den andre med å håndtere 

konsekvensene av det vi har gjort. Dersom den vi har såret ikke er mulig å nå, skriver Buber 

(1967), for eksempel fordi personen er død, kan man reparere skaden på et annet punkt i 

fellesskapet. Buber (1967a) beskriver det å ha selvinnsikt som å åpne en dør som leder inn til 

lovens indre; «den indre loven» i mennesket (s. 64). Han skriver: 

 

Det er menneskets lov vi da befinner oss i: loven om menneskets identitet med seg 

selv, identiteten mellom den som erkjenner skyld med den som er bærer av skyld, 

mellom den som står i lyset og den som står i mørket (s. 64-65). 

 

Å lyse opp sin skyld på denne måten, krever en større, personlig integrert samvittighet som er 

i stand til å virkelig se ned i «skyldens avgrunn» og kalle til ansvar (Buber, 1967a). 

Erkjennelse av skylden er altså ikke nok i seg selv, men man må være i stand til å belyse 

dypet av sin skyld og la seg dømme av «den indre loven» for å virkelig fatte omfanget av 

skylden.   

Det andre stadiet Buber beskriver opphører aldri, og det går ut på å holde fast ved 

erkjennelsen og den nyoppdagede vissheten om at vi er den samme nå som vi var da vi 

påførte skaden (Buber, 1967a). Her menes ikke at ens mørke sider skal forståes som en del av 

oss vi skal straffes for, men at man rakrygget og rolig vedvarer i «klarheten» som 

belysningen av skylden gir (Buber, 1967a, s. 65). Slik vi forstår dette, kan vi på denne måten 

fortsette med å se oss selv, og erkjennelsen får en vedvarende virkning på livet vårt ved at vi 

blir i stand til å bære skylden fremfor å skyve den fra oss.  

Hvis mennesket kun var skyldig overfor seg selv, hadde det holdt med de to første 

stadiene for å møte kravene fra sin samvittighet, altså bare selvinnsikten (Buber, 1967a). Men 

Buber (1967a) fremholder at mennesket alltid er skyldig også overfor andre, og at man derfor 

også må sørge for forsoning. Han beskriver det som at vi må «slå inn på to veier, ikke på en, 

hvorav den andre er soningens vei» (s. 65-66). Han mener at vi må bekjenne vår skyld 

overfor den vi står i et skyldsforhold til og har en beskrivelse av måten dette må gjøres på 
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som vi forstår som at vi må være oppriktige når vi gjør det, og at bekjennelsen må være en 

del av en faktisk endring i måten man står i forhold til verden (Buber, 1967a).   

 

	  

2.2 Martti Siirala 
Martti Siirala (1922-2008) var en finsk psykiater og psykoanalytiker, med særlig interesse for 

eksistensielt orientert psykoanalyse, antropologisk medisin og eksistensiell filosofi. Han var i 

stor grad preget av Heidegger og Husserl. Siirala så på både fysisk og psykisk lidelse som 

normale reaksjoner på livsproblemer mennesket møter. Det å hjelpe andre gjennom terapi 

handlet i følge Siirala ikke om å vite noe på forhånd, men å være med på å bære de 

undertrykte, forskjøvede eller glemte byrdene som følger med ansvar. Forutinntatte 

holdninger vil hindre oss fra å være våkne nok til å lytte til våre medmenneskers situasjon. 

Han mente at alle mennesker er bærere av lidelse, skyld og soning. Som et eksempel på dette, 

satte han pris på maleren Pieter Brueghel den eldre (1525-1569) som har malt bildet «Veien 

til Golgata», hvor maleren har plassert Jesus som bærer korset midt i en folkemengde i 

hverdagslige gjøremål i en nederlandsk landsby. Dette mente han var et bilde på at den 

menneskelige lidelsen og skylden er uavhengig av tid og sted. Det betyr ikke at vi er offer, 

for uten lidelse blir det heller ingen glede. Han tenkte at terapeutens oppgave er å akseptere 

krenkelsene, løgnene, bedrageriet og vrangforestillingene som finnes i overføringen mellom 

ham og pasienten, alle ubevisste ting som pasienten bærer for fellesskapet. Individets 

muligheter er skjult i symptomene. Gjennom å gi mening til symptomene, kan man rette 

fokus mot den delen av en som er i ferd med å gå tapt, og man kan bli «født på ny» (Ihanus & 

Siltala, 2011). 

Siirala (1969) sin forståelse av eksistensiell skyld er kompleks, da den innebærer både 

individuell skyld og kollektiv skyld, og videre knytter han det til skjulte potensialer i både 

individet og samfunnet. Han ser individets eksistensielle skyld som del av et samfunnsmessig 

problem. Individet er en tilfeldig bærer av denne byrden, som derfor ikke bør være individets 

alene. Siirala (1969) skriver:  

 

Neglected possibilities, unlived individual life and collective life, unintegrated 

potentialities - a man feels guilty because of these. He feels them as an “unpaid debt” 

- a failure to respond to life with life, to pay his potentialities into the fund of life that 

he has drawn on (s. 92).  
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Siirala (1969) så på lidelse som en alarm; en viktig beskjed fra individet til omverdenen. Han 

tenkte seg at individets potensiale ligger begravd i symptomer. Jo mer beskjeden som ligger i 

symptomene ignoreres, desto mer fjerner man seg fra å forstå den. Parallelt med dette vokser 

beskjeden, fra individets ståsted, og håpet minker. Siirala (1969) hadde en kompleks 

forståelse av håp. Han inkluderer håp om at et felles ansvar vil vekkes, håp om at personlig 

ansvar vil gjenvinnes, håp om frigjøre kroppen for byrden som ikke tilhører den og håp om 

vekst (Siirala, 1969, s. 125-126). Siirala tenkte seg at avvisning og undertrykking av 

beskjeden som kommer med lidelsen, og også frigjøring fra byrden, starter med en overføring 

av symptomet. Han utvidet med dette den tradisjonelle forståelsen av overføring. Han mente 

at det ikke bare skjer mellom individer, men også mellom individer og systemet individet er 

en del av. Når beskjeden i symptomet overses, vil hele systemet bli lidende. Smerten vil spre 

seg fra ett område hos individet, til større deler av og videre til hele individet. Neste steg vil 

være de som er nær personen, som familie eller terapeuter og videre ut i samfunnet. Siirala 

(1969) bruker et eksempel med døve barn som blir møtt som om de har en defekt, fremfor at 

de får mulighet til å leve ut sine potensialer. Han skriver samtidig om det generelt og skriver 

at det gjelder all lidelse, fysisk som psykisk. Vi kan for eksempel tenke på spiseforstyrrelser i 

denne forbindelse, eller rusavhengighet; lidelse som starter med en smerte som vokser seg 

større og større. Siirala (1989) mente at når lidelsen har nådd samfunnsnivå, har samfunnet, 

ved hjelp av terapeuter, muligheten til å ta sin del av ansvaret. Overføringen er denne 

gradvise videreføringen av problemet, og med problemet, overføres også ansvaret, mente 

han. Videre mente han at gjennom å ta på seg en del av dette ansvaret, får man muligheten til 

å bruke sitt eget individuelle potensiale for å leve. Ved å tenke at ansvaret er delvis vårt, 

aksepterer vi vår egen historiske situasjon som en pågående personlig slagmark («continuing 

personal battlefield»; Siirala, 1969, s. 127). På denne måten blir eksistensiell skyld ikke bare 

noe som kaller individet til å ta ansvar for eget liv, men også noe som kan hjelpe oss til å ta et 

samfunnsansvar.  

Siirala (1989) skriver om at symptomene må endres fra å være en forflytning til å bli 

en overføring. Det vil si at i stedet for at smerten skal flyttes rundt i systemet, bør den tas 

imot. Han skriver:  

 

Forvandlingen fra forflytting til overføring [forutsetter] at terapeuten er villig til å la 

pilene treffe og til og med såre seg, det vil si i den forstand at han ikke først og fremst 

trekker seg tilbake bak et pilsikkert skjold. Den smerten som blir voldt av slike piler, 
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blir ikke lindret ved det faktum at pasienten ofte ikke er klar over at det er han som 

skyter dem (s. 70). 

 

Pilene som skytes er ofte kopier av dem pasienten selv har blitt truffet av, gjerne tre 

generasjoner bakover i familien. Det pasienten trenger, hevdet Siirala, er at hans behov blir 

sett og hørt, fordi problemet er nettopp at dette ikke har blitt gjort tidligere. Siirala fortsetter 

metaforen med pilene ved å fortelle at hjelperen, når den skal gi omsorg («mat og drikke») 

kan bli skutt i hjertet av pasienten, men pilen er ikke forgiftet, og den kan fjernes slik at såret 

kan leges (Siirala, 1989, s. 70). Det dreier seg med andre ord om å ta på seg et delt ansvar 

som et medmenneske gjennom å la seg treffe av smerten. Siirala har også et begrep han kaller 

for mottakelsesverden. Med det mener Siirala individets gjenskaping av det han har vokst opp 

i, fra mors liv til ungdomstiden, som også er den verdenen han forsøker å gjenskape i terapi. 

Når dette gjenskapes i terapi, vil det kunne hindre «dialogisk mottakelse» (Siirala, 1989, s. 

69). Dette forklarer han med at pasienten kan tvinge terapeuten til å bli lik bildet han har 

dannet seg av sine foreldre. Terapeuten kan også finne holdningene som var karakteristiske 

for foreldrene i seg selv, holdningene som ga opphav til traumene i utgangspunktet. På den 

måten plasseres en byrde konkret hos terapeuten. Siirala (1989) skriver at «Prosessen der den 

omdannes til overføring er smertefull og blir ofte møtt av desperat motstand hos pasienten, og 

til og med av sterk motstand hos terapeuten» (s. 70).  

Martti Siiralas forståelse av den eksistensielle skylden resonnerer med Buber (1967a; 

1967b) når det gjelder vektleggingen av at individet er en del av noe større. Hovedforskjellen, 

slik vi ser det, er at Siirala ser den eksistensielle skylden og ansvaret for den i en 

«sosialpatologisk kontekst». Siirala (1989) skriver: 

 

Alle de utfordringer og problemer som mennesker ufravikelig vil møte (som seksuelt 

fellesskap, foreldrerollen, det å vokse inn i de voksnes verden uten å miste det 

barnlige i seg, ansvar, frihet, selvstendighet og solidaritet, det å være medlem av 

fellesskap, arbeid etc., etc.) vedblir ikke å være forbundet i et felles ansvar, men 

løsrives fra det og formes til en byrde. De eksistensielt allestedsnærværende 

utfordringer, problemer og oppgaver kan ikke forsvinne. De er fortsatt representert 

ved de byrder som vokser seg mer anonyme jo større avstanden fra noe felles ansvar 

tillates å vokse. Slike byrder vandrer mellom samfunnene og individene i dem, slik de 

gjør mellom generasjonene. Så en dag vil hver byrde finne en vikarierende plassering 

– i en sosial klasse eller en annen type sosial enhet, nemlig en familie og – til slutt i 
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ett eller annet individ. I dette individet møter vi det igjen videre vikarierende plassert 

– i en eller annen del av hans personlighetsstruktur og –funksjon. […] Og en dag blir 

byrden følbar ved at individet blir sykt (s. 67). 

 

Siirala (1989) omtaler her en «avleiring av diverse lag av familie-, sosial og kulturell 

patologi» (s. 73), som vandrer mellom samfunn og generasjoner, i familier, og til slutt ender 

opp hos enkeltindividet i form av patologi. Slik vi forstår det, omtaler Siirala patologien som 

«vikarierende plassert» (Siirala, 1989, s. 67) fordi den egentlig ikke hører til hos individet, 

men har sin egentlige opprinnelse utenfor enkeltindividet. Individet lider i stedet for 

samfunnet. Med «i stedet for» (Siirala, 1969, s. 93) mener han at individets egen ansvarlighet 

og samfunnets kollektive ansvarlighet har forblitt delvis urealisert. I stedet for at en krise 

fører til at noen tar ansvar, for eksempel gjennom at det kunne blitt en del av vår felles 

bevissthet, omdannes det til en lidelse eller et symptom. Den vikarierende lidelsen blir et 

substitutt for delt samvittighet, men lidelsen strekker seg likevel ut mot fellesskapet (Siirala, 

1969, s. 93-94). Siirala (1989) skriver: 

 

I hvilken grad den traumatiserende konstellasjon tynger et lite barn under utvikling, 

avhenger etter min mening først og fremst av antallet avleirede lag som til sammen 

får barnet til å føle at det er i ferd med å bli kvalt, trampet ned eller utsultet. Så som 

lag formet av moren, faren, besteforeldrene, skolen, politisk eller religiøs gruppering, 

sosioøkonomisk konstellasjon i landet og det spesielle områdets stilling innenfor 

denne. For det andre er det graden av gjenkjennelse eller ikke-gjenkjennelse av 

patologien i hvert fremherskende lag i barnets mottakelsesverden som avgjør i hvilken 

utstrekning det traumatiserende potensiale vil være ondartet (s. 71). 

 

Vi forstår det Siirala (1969) skriver her som at det som avgjør om vi utvikler en lidelse er vår 

relasjon til oss selv og andre, som formes av hvordan vi mottas i oppveksten, og i hvilken 

grad lidelsen fanges opp av andre i de ulike lagene. Enkeltindividet sin lidelse oppstår med 

andre ord av at man blir en bærer av symptomer ved samfunnet og familien. Som Siirala 

(1989) fremholder, ligger det i dette en «erkjennelse at mennesket fra begynnelsen av er 

fanget i et nettverk av kollektiv skyld, både aktuell og historisk, for generelt oversett liv, og 

for derav påført eksistensiell skyld» (s. 74). Siirala (1989) omtaler dette videre som «en 

anonym byrde individet bare vagt kan ane» (s. 75). Denne byrden bringer med seg en appell 

om erkjennelse, og ved å dele utfordringene den medfører kan det felles ansvaret for byrden 
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gjenopprettes ved at den blir noe som deles mellom medmennesker (Siirala, 1989, s. 67). 

Siirala (1989) skriver at «der appellen verken blir benektet eller avvist, men tillates å nå sin 

naturlige menneskelige plassering, oppstår det en terapi, og med den en mulighet for 

helbredelse» (s. 68). Dette åpner et håpsperspektiv og gjennom deling i en terapeutisk prosess 

vil individuell patologi erstattes med sosial patologi (Siirala, 1989). Først da kan individet ta 

personlig ansvar. Siirala (1969) skriver: «Transformation of a symptom takes place in the 

direction of unlived life as integrated forms: denied potentialities are integrated into the 

organism, the community, the world and life» (s. 95). Med andre ord fører frigjøring fra 

lidelsen til at individet kan bli kvitt den eksistensielle skylden gjennom at liv igjen kan møtes 

med liv. Når appellen fra lidelsen lyttes til, omgjøres derfor lidelsen til noe positivt, og både 

individet og samfunnet berikes (Siirala, 1969).  

Siirala forstod den eksistensielle skylden som en kilde til noe verdifullt, ved at den 

bringer oss nærmere det livet vi egentlig ønsker å leve. Siirala hevder også, som Buber, at det 

eksistensielle skylden har å gjøre med at mennesket er avhengig av fellesskapet. «Man is 

inconceivable without his fellow-men», skriver Siirala (1969, s. 106); individet er umulig å se 

for seg uten et fellesskap, med andre ord. Den eksistensielle skylden, som manifesteres 

gjennom ulevd liv, kan også ses som reserver av muligheter. Muligheten som ligger i lidelsen 

kan ofte vise seg på overraskende måter. For eksempel kan det føre til en endret måte å forstå 

andre med lignende problemer på. Siirala mener at fordi individets problem er bundet til både 

individets og samfunnets historie, kan individets tilbakeholdte liv være en skjult mulighet for 

både individet og samfunnet (Siirala, 1969). Relatert til dette skriver Siirala (1969): 

«Sometimes the reverse side of the defect contains more than an ordinary undeveloped 

potentiality: An interesting special talent may inhere in it, now manifesting as a defect» (s. 

123). Dette forstår vi som at strukturer i samfunnet kan endres gjennom at enkeltindivider og 

de som deler byrden og skylden deres, kan uttrykke gjennom ord eller handling, og ikke 

gjennom symptomer lenger, nye perspektiver og kanskje løsninger på problemer i samfunnet. 

Med andre ord: Vi forstår det som at Siirala ser på lidelsen som en appell og den 

eksistensielle skylden som et reservoar av muligheter. 

 

 

2.3 Rollo May 
Rollo May (1909-1994) var en amerikansk klinisk psykolog som hadde et eksistensielt 

perspektiv i terapi. Han var opptatt av at mennesket bør strebe etter å leve autentisk, og at 
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man må konfrontere spørsmål om livet, døden og mening for å finne mot til å velge livet. I 

1950 skrev han en doktorgrad om betydningen av angst, hvor han argumentert for at angst 

ikke alltid er en negativ respons, men kan forstås i sammenheng med en trussel mot en som 

person eller med sosiale omveltninger (Kirschenbaum & Henderson, 1990). I boken The 

Discovery of Being (1983), beskriver han angst som en tilstand som kommer av at man 

konfronteres med en mulighet for å leve ut ens potensialer. Dersom man benekter disse 

potensialene, og følgelig ikke har levd dem ut, blir skyld konsekvensen. Han ser på både 

angst og skyld som «an ontological characteristic of human existence» (s. 112). Med dette 

mener han at angst må forstås som en trussel mot vår væren, knyttet til hvordan vi forstår oss 

selv og vår verdi som mennesker, kjernen av den vi er. Han knytter konflikten som kommer 

med muligheter for å leve ut et potensiale til et spørsmål om væren eller ikke-væren, da det 

dreier seg om at man møter utsikter til å strekke seg som menneske. Fordi skylden kommer 

av at vi ikke lever ut våre potensialer, mener han at også denne er eksistensiell. Man bruker 

ordet «ontologisk», men bemerker at han ser på det samme som eksistensiell (May, 1983, s. 

180). Vi bruker derfor ordet «eksistensiell» når vi omtaler May sin teori her. 

May (1983) skriver om eksistensiell skyld med utgangspunkt i tre ulike modus eller 

måter å være i verden på: Eigenwelt, Mitwelt og Umwelt. Eigenwelt har å gjøre med 

selvbevissthet og måten man relaterer seg til seg selv. Mitwelt er moduset for relasjoner, 

mens Umwelt er det i verden som ikke påvirkes av oss, som for eksempel biologiske behov 

og vær. Disse tre modusene er relatert til hverandre, og man er alltid i alle tre samtidig (May, 

1983, s. 129). For eksempel påvirkes Mitwelt av Eigenwelt fordi menneskene rundt oss 

endres noe av måten vi selv er på. Eigenwelt påvirkes av Umwelt blant annet gjennom 

søvnbehov, og Umwelt tilpasses av Eigenwelt fordi vi kan relatere oss ulikt til for eksempel 

søvnbehov. Det er et poeng her at Umwelt ikke kan endres, men individet kan tilpasse seg sin 

omverden på ulike måter. Disse tre modusene korresponderer også til tre ulike former for 

eksistensiell skyld og ulike former for ansvar. Ansvarsmessig er Umwelt deterministisk, 

Mitwelt innebærer ansvar for ens medmennesker, og Eigenwelt er det moduset hvor individet 

kan bli bevisst sin egen væren (May, 1983, s. 132). Eigenwelt er også det moduset hvor 

individet kan oppdage sine potensialer. May (1983) beskriver noe han kaller en  «’Jeg er’-

opplevelse» («‘I am’ experience») (s. 100). I denne opplevelsen kan man kjenne at «siden jeg 

er, har jeg en rett til å være» (May, 1983, s. 99). May mente at for at man skal komme til den 

erkjennelsen, må man bli akseptert av en annen person, for eksempel av en terapeut. Dette 

frigjør pasienten til å kunne erfare sin egen væren. Han vektlegger at pasienten kun frigjøres, 

da han mener at pasienten selv må ta skrittet mot å bli bevisst sin egen væren. Når man ikke 
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er en refleksjon av det andre sier at man er, men er slik man selv ønsker å være det, kan man 

begynne å ta ansvar for eget liv. May (1983) skriver: «Man (or Dasein) is the particular being 

who has to be aware of himself, be responsible for himself, if he is to become himself» (s. 

97), og videre: «Man is the being who can be conscious of, and therefore responsible for, his 

existence. It is this capacity to become aware of his own being which distinguishes the 

human being from other beings» (s. 96). Den vanligste måten å unngå dette ansvaret, mener 

May (1983) at er gjennom konformitet (s. 113). Hvis man lar seg selv absorbere i det 

kollektive, kan man unngå angsten gjennom å ikke være. Prisen er at man gir opp sine egne 

potensialer. Man må akseptere angsten for å kunne ta ansvar for sin egen eksistens. Dersom 

man rømmer fra den, er konsekvensen eksistensiell skyld i form av Eigenwelt. Den oppleves 

ved erkjennelse av at man unngår å utvikle sine potensielle intellektuelle, sosiale, 

emosjonelle og fysiske evner, en mangel på bevissthet rundt egne muligheter. I tillegg 

inkluderes det at vi ser våre medmennesker gjennom en begrensede forståelse og mislykkes 

vi i å fullt ut møte den andres behov. Eksistensiell skyld i form av Mitwelt  oppstår som et 

resultat av atskilthet fra medmennesker. Eksisteniell skyld via Umwelt påtar vi oss som et 

resultat av atskilthet fra naturen, inkludert egne kroppslige behov (May, 1983). Denne siste 

skylden forklarer ikke May (1983) videre, men han reflekterer rundt at den muligens har 

større påvirkning på oss enn vi innser i vårt moderne, vestlige samfunn (s. 115-116). 

Eigenwelt innebærer det å være bevisst seg selv som subjekt («jeg er et menneske i 

verden») og objekt («jeg ser meg selv utenfra») samtidig, og dette er nødvendig for å kunne 

se seg selv som andre ser en. Det er gjennom evnen til å se oss selv og det at vi responderer 

på sosiale forventninger at vi kan ta ansvar for vår egen væren og ta ansvar for den. For å 

unngå eksistensiell skyld i form av Eigenwelt, må vi kunne se oss selv som andre ser oss 

handle «in the light of ‘the possible’» (May, 1983, s. 147). Forskjellen på sosial konformitet 

og en genuin sosial respons med rot i kreativitet, frihet og originalitet, mener May, er om vi 

er bevisste det at vi responderer på sosiale forventninger. Eigenwelt er på den måten 

grunnlaget for å ta ansvar for seg selv og for å være i verden på en fri måte. På grunn av dette 

forholdet mellom å forstå sin egen væren og ha omsorg for den, og å være i verden på en 

fleksibel måte, kan vi si at Mitwelt forutsettes av Eigenwelt (May, 1983). Det unike ved 

mennesket er at vi kan tenke oss til ulike måter å handle i en gitt situasjon. Et sunt menneske 

føler seg fri til å velge mellom ulike måter å være i verden gjennom å være bevisst sin egen 

væren. Rigiditet i så måte, er et tegn på psykisk lidelse, da man mister muligheten til å være 

kreativ og fri til å velge mellom ulike handlinger. May tenker at det kommer av en konflikt 

mellom pasientens aksept eller avvisning av egne potensialer, hvor avvisningen av 
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potensialene kan føre til sosial konformitet, og altså at man ikke velger å leve sitt eget liv 

(May, 1983). Vi tenker med utgangspunkt i dette at psykisk lidelse vanskeliggjør det å ta 

ansvar for eget liv. Når man avviser muligheten for å handle i tråd med egne unike trekk og 

tilpasset øyeblikket, kan livet miste farge og dynamikk. Denne opplevde mangelen på frihet 

gir skyld i form av Eigenwelt, og følgelig også av Mitwelt.  

May (1983) fremholder at eksistensiell skyld ikke kan føre til at man utvikler 

symptomer, men at det har en verdifull påvirkning på individet. Han mener at det burde føre 

til ydmykhet og sensitivitet i relasjon til andre og økt kreativitet i vår bruk av egne 

potensialer (s. 116). May ser med andre ord på eksistensiell skyld bare som et positivt signal. 

Samtidig, dersom den ikke aksepteres, men undertrykkes, kan den omdannes til nevrotisk 

skyldfølelse. Nevrotisk skyldfølelse, mener han, er sluttproduktet av ukonfrontert 

eksistensiell skyld (May, 1983). May forklarer ikke dette ytterligere, så vi kan bare undre. Én 

mulighet kan være at han ser barnet som bærer skylden for sine foreldre som at det ikke 

følger sin egen stemme, men foreldrenes. På den måten vil den nevrotiske skylden være reell 

i utgangspunktet, men omdannes til ikke-reell når den blir en del av ens selvforståelse. May 

(1983) skriver at dersom man blir oppmerksom på denne skylden, opphører den å være 

nevrotisk (s. 116). Med tanke på at May mente at det å aksepteres av terapeuten frigjør 

muligheten til å ta ansvar for sin væren, kan man tenke seg at han mener at det å bli sett og 

hørt fører til at nevrotisk skyld kan omdannes til eksistensiell skyld. Etter dette kan pasienten 

ta ansvar, fordi vedkommende blir bevisst sine egne potensialer. Man slutter å være en 

refleksjon av andre, slik vi forstår det, og kan lytte til sin egen stemme, inkludert til den 

eksistensielle skylden.  

 

 

2.4 Irvin D. Yalom 
Irvin D. Yalom (f. 1931-) er en amerikansk psykiater og forfatter. Han startet karrieren med 

et medisinsk fokus, men har senere viet mye tid til gruppeterapi. På 1960-tallet fikk han 

vekket interessen for eksistensiell psykoterapi blant annet gjennom forelesninger av Rollo 

May. I dag er han kanskje mest kjent for boken Eksistensiell psykoterapi som utkom første 

gang i 1980. Han har strukturert boken etter de eksistensialistiske temaene som han definerer 

som endelige eksistensielle grunnvilkår: døden, frihet, isolasjon og meningsløshet (Yalom, 

2011). Eksistensiell skyld plasserer Yalom under frihet. Han bygger sine teorier om frihet, 

ansvar og eksistensiell skyld særlig på filosofien til Jean-Paul Sartre (Yalom, 2011). Dagfinn 
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Føllesdal skriver i forordet (Yalom, 2011, s. 15) at Sartre mente at mennesket er fullstendig 

fritt, og tok avstand fra Freud i sin påstand om at barndom og ytre omstendigheter former 

livene våre. Sartre mente at vi former våre liv selv, og at å fornekte dette er å flykte fra et 

ansvar. Husserl sin filosofi, som Sartre bygde denne ideen på, var at vi kan strukturere vår 

verden ulikt, gitt ytre rammebetingelser. Sartre, fremholder Føllesdal i forordet (Yalom, 

2011, s. 15), glemte ofte disse betingelsene, og skilte ikke på det å omstrukturere og det å 

skape virkeligheten. I tråd med dette er også Yalom i sin eksistensielle psykologi opptatt av 

frihet og ansvar, skriver Føllesdal i forordet (Yalom, 2011, s.15).  

Yalom (2011) omtaler ansvar som et eksistensielt vilkår ved at ansvaret, på det 

dypeste nivået, svarer for vår væren (s. 263). Yalom (2011) henviser til Heideggers begrep 

Dasein og «den menneskelige værens iboende dobbelthet»; at vi er til stede i den 

eksisterende verden som omgir oss, men at vi samtidig også skaper det som er i den (s. 265). 

Ved at jeg’et består både av et objektivt jeg (jeg’et som et objekt i verden) og et 

konstituerende jeg som skaper seg selv og omverdenen, blir ansvar og frihet uløselig bundet 

sammen (Yalom, 2011). Yalom (2011) fremholder dog at friheten strekker seg lenger enn til 

at enkeltindividet er ansvarlig for å gi verden mening gjennom det vi tilfører den, og skriver: 

«Vi er også de eneste som er ansvarlige for våre liv, ikke bare for det vi gjør, men også for 

det vi lar være å gjøre» (s. 266).  

Erkjennelsen av at individet skaper og er ansvarlig for seg selv og sin verden, er 

ifølge Yalom (2011) dypt skremmende (s. 266). Vi er altså selv ansvarlig for hva vi gjør og 

hva vi velger å ignorere, og ansvaret for hvordan vi selv skaper vårt liv kan enkeltindividet, 

slik vi forstår Yalom, kun bære alene. Dette er en ensom og stor oppgave, og erkjennelsen av 

et slikt ansvar kan gi en følelse av grunnløshet og dyptgående angst (Yalom, 2011). Vi 

responderer på denne angsten for grunnløsheten ved at vi forsøker å befri oss fra den. Dette 

gjør at en innsikt i denne angsten, og erkjennelsen av det skapende selvet, som regel forblir 

bortenfor vår bevissthet (Yalom, 2011). Vi unngår å granske følelsen av grunnløshet fullt ut 

og søker heller struktur, autoritet og overordnet hensikt (Yalom, 2011). Yalom (2011) 

fremholder samtidig at det sterkeste forsvaret mot følelsen av grunnløshet er den opplevde 

virkeligheten (s. 267), og skriver at vi gjennom å fornekte at vi selv er virkelighetens 

egentlige skapere, «konstituerer vi den som noe som er uavhengig av oss selv» (s. 268). Vi 

forstår det som at Yalom, i større grad enn de andre teoretikerne vi har utforsket, er opptatt av 

at mennesket er alene med dette ansvaret. Han er også den eneste som mener at mennesket 

flykter fra ansvaret fordi vi frykter grunnløshet. 
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Yalom (2011) anser eksistensiell skyld som et resultat av unnlatelsessynd (s. 339). 

Mennesker blir da skyldige i hva vi ikke har gjort ut av våre liv; muligheter vi ikke har tatt og 

potensialer vi ikke har møtt (Yalom, 2011). Vi har med andre ord unnlatt å ta ansvar ved å 

ikke erkjenne vår skapende rolle i verden. Yalom (2011) skriver at man føler eksistensiell 

skyld fordi man har forbrutt seg mot sin egen livsutfoldelse, der offeret er ens eget potensielle 

selv (s. 339). Yalom (2011) beskriver eksistensiell skyld som «en positiv, konstruktiv kraft, 

en veiviser som kaller menneskene tilbake til seg selv» (s. 333). Eksistensiell skyld er altså, 

slik Yalom (2011) poengterer, noe annet enn en ubehagelig følelse eller et symptom (s. 339). 

Det er først når man tar den eksistensielle skylden innover seg og lytter til den at man 

erkjenner og tar ansvar for det skapende selvet (Yalom, 2011). Det er gjennom å lytte til den 

eksistensielle skylden man, ifølge Yalom (2011), kan oppnå en personlig utfoldelse og 

virkelig være seg selv (s. 339).  

Ansvar er med andre ord sentralt for Yalom når det gjelder hvordan enkeltindividet 

skal håndtere skyld. Men ifølge Yalom (2011) er det flere psykologiske forsvarsmekanismer 

som hindrer enkeltindividet fra å bli bevisst sitt ansvar. Disse er også vanlige å møte på hos 

pasienter i terapi (Yalom, 2011). Yalom beskriver disse forsvarsmekanismene med 

utgangspunkt i at individet selv har skapt sin lidelse og er fri til å ta ansvar for eget liv, og vi 

vil her nevne noen. Tvangsmessighet innebærer ifølge Yalom (2011) å skape en indre verden 

der man ikke kjenner til friheten, men opplever seg som kontrollert og drevet av en 

uimotståelig, fremmed makt (s. 270). Makten kan oppleves som om man ikke har noe annet 

valg enn det man drives til å gjøre. Slik unngår man å måtte ta valg og ansvar gjennom at 

tvangsmessigheten fjerner det faktum at man i realiteten har et valg (Yalom, 2011). En annen 

vanlig forsvarsmekanisme Yalom (2011) referer til, som man ofte møter i psykoterapi, er 

ansvarsforskyvning. Her unngår man å ta personlig ansvar ved å skyve ansvaret over på andre 

(Yalom, 2011). Dette kan for eksempel innebære at en pasient forskyver ansvaret for positiv 

endring i terapien over på terapeuten ved å ikke forholde seg til sin problematikk mellom 

timene (Yalom, 2011). Ansvarsfraskrivelse er en annen vanlig forsvarsmekanisme. Ifølge 

Yalom (2011) innebærer dette at mennesker «fornekter sitt ansvar ved å oppfatte seg selv 

som uskyldige ofre for hendelser som de i virkeligheten (uvitende) selv har skapt (s. 273). 

Det å miste selvkontrollen er en annen måte å fraskrive seg ansvaret på, ifølge Yalom (2011). 

Dette innebærer å gå inn i det han beskriver som en «kortvarig irrasjonell tilstand», der 

uansvarlige handlinger er greit fordi man ikke anser seg selv som ansvarlig for atferden (s. 

275). En vanlig forklaring her kan for eksempel være å si at man gjorde noe ubevisst. Her 

fremholder Yalom (2011) spørsmålet «Men hvem sitt ubevisste er det?» som en mulig 
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respons (s. 275). Ofte viser dog videre utforsking at tilstanden ikke er tilfeldig, men at den, 

slik Yalom (2011) beskriver det, «gir pasienten så vel sekundære gevinster (‘belønninger’) 

som en selvbedragersk flukt fra ansvar» (s. 275). Yalom er den av de fire teoretikerne som 

skriver mest om ansvar. Vi opplever at han, i sin redegjørelse for disse forsvarsmekanismene 

mot ansvar, understreker viktigheten av at pasienten ser sin egen rolle og sitt personlige 

ansvar for sin egen tilstand, og at det er først gjennom å erkjenne dette ansvaret at positiv 

endring kan oppnås.  

Når det gjelder å bygge opp under pasientens ansvarserkjennelse, skriver Yalom 

(2011) at «terapeuten må hele tiden arbeide innenfor forståelsesrammen at pasienten har 

skapt sin egen lidelse» (s. 277), og han mener det er først når pasienten innser at 

vedkommende har skapt sin egen problematikk at det vil oppstå en motivasjon til forandring 

(s. 277). Vi forstår Yalom som at det her dreier seg om hvorvidt pasienten ser på seg selv 

som et «offer», som forholder seg passivt til sin egen problematikk, eller om vedkommende 

ser seg selv som en «aktør», som erkjenner sin agens og som aktivt kan skape forandring for 

å bedre sin egen lidelsestilstand. Her er vi altså tilbake til det skapende selvet og 

forsvarsmekanismene mot ansvar. Hvis lidelsen uansett er noe som skjer individet uten at det 

kan gjøre noe med det, eller hvis man opplever at andre er ansvarlig for ens lidelse, er det 

heller ikke noe poeng i å ta ansvar og aktivt endre seg for å skape positiv endring, hevder 

Yalom (2011). Det er derfor Yalom (2011) tilskriver erkjennelsen av ansvar såpass stor 

betydning, og vi har inntrykk av at han mener dette ansvaret strekker seg langt. Yalom (2011) 

henviser til Sartres «motgangskoeffisient» og skriver at det er klare omstendigheter som vil 

kunne begrense individet (s. 324). Arv, miljø og tilfeldigheter virker inn på vår tilværelse, og 

det er naturlig at gitte livsbetingelser og hendelser, som for eksempel lav utdanning, sykdom 

og ulykker, kan være til hinder for oss (Yalom, 2011). Men Yalom (2011) fremholder at dette 

ikke er ensbetydende med at vi er fritatt for ansvar (s. 324). Vi er fortsatt ansvarlige for 

hvordan vi responderer på slike livsutfordringer, våre holdninger til dem og for bitterheten, 

sinnet eller depresjonen disse kan skape (Yalom, 2011). 

 

 

2.5 Hva er eksistensiell skyld?  
Felles for de fire perspektivene vi har utforsket er at eksistensiell skyld er noe som må tas på 

alvor, lyttes til og tåles ved at det er en konstruktiv stemme som kaller til ansvar og endring. 

Men det konstruktive i den eksistensielle skylden kan for bæreren være vanskelig å oppfatte.  
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Begrepet eksistensiell skyld brukes ulikt av de fire teoretikerne vi har studert. Buber, Siirala, 

May og Yalom tilhører ulike kulturer og ulike tidspunkt i historien. Perspektivene har til 

felles at de ser på eksistensiell skyld som en skyld over det vi gjør eller unnlater å gjøre som 

mennesker. Skylden er knyttet til vår eksistens enten i form av en anerkjennelse av at vi er 

(May, 1983), at livet krever liv (Siirala, 1969), at vi unnlater å ta valg (Yalom, 2011) eller at 

vi ikke møter andre som en del av den menneskelige eksistensordningen (Buber, 

1967a;1967b). Alle de fire teoretikerne mener at eksistensiell skyld bør lyttes til fordi det er 

en stemme fra vårt indre som forteller oss noe om hvordan vi egentlig burde leve (Buber, 

1967a; May, 1983; Siirala, 1969; Yalom, 2011). Når vi skriver burde, og ikke ønsker, er det 

likevel ikke knyttet til moral. 

I Buber (1967a) sin teori kommer dette «burde» av at det krever en aktiv innsats å 

opprettholde den ordenen som vi alle er avhengige av. Logikken bak ansvaret er ikke knyttet 

til en nedskrevet lov, men vi forstår det som at det er en nødvendig slutning med 

utgangspunkt i at individer er avhengige av andre individer. 

Siirala (1969; 1989) argumenterer for at vi burde ta ansvar for den eksistensielle 

skylden fordi den er et signal om ubrukte potensialer i både individet og samfunnet. Hvis vi 

ikke lytter til skylden, vil problemer med samfunnet forbli uløste (Siirala, 1969;1989). Både 

etter Buber og Siirala sin teori vil det å anerkjenne den eksistensielle skylden føre til et felles 

gode. Vi burde lytte til skylden fordi hver av oss får det bedre på den måten, selv om det 

krever vilje og innsats å se utover seg selv. 

Yalom (2011) er opptatt av at individet selv må skape sin verden, og at bare en selv er 

ansvarlig for ens eget liv. Han argumenterer for dette med at verden i seg selv ikke er tillagt 

mening, og han ser mennesket som fritt til å tillegge verden den mening man ønsker. Fordi 

denne grunnløsheten skremmer oss, unnlater vi ofte å ta valg selv om vi burde det for å være 

frie til å skape våre liv (Yalom, 2011). 

May (1983) mener at vi burde ta ansvar for vår væren fordi vi har mulighet til å være 

den bevisst. Når vi bevisst velger vårt eget liv, kan vi være fleksible i verden og videre møte 

andre og omverdenen på en god måte. Grunnen til at det likevel ikke nødvendigvis er et 

ansvar vi ønsker å ta, forstår vi som at er redsel for å gå ut av vante mønster for å utforske ens 

potensialer (May, 1983). Både Yalom (2011) og May (1983) fremholder frihet som målet 

med å erkjenne eksistensiell skyld. Vi forstår dette mer som at de mener at det er et 

grunnvilkår ved menneskelivet, basert på eksistensialisme, enn at det er noe mennesket 

ønsker eller har behov for. 
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Gjennom en presentasjon av de fire teoretikerne har vi utforsket hvordan eksistensiell 

skyld forstås i de ulike perspektivene, og gjennom dette dannet oss en forståelse av hva 

eksistensiell skyld kan være. Vi skal i den følgende delen drøfte begrepet i en klinisk 

sammenheng for å se om det kan tilføre noe til den kliniske psykologien, mer spesifikt det 

terapeutiske arbeidet med skyld, eller om begrepet eksistensiell skyld er en teoretisk 

forståelse i psykologi som er på vei ut. 
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3 Utforsking av eksistensiell skyld som et 
klinisk begrep 

Med utgangspunkt i utforskingen i del to kan vi ikke si noe entydig om hva eksistensiell 

skyld er. For å konkretisere hva det er og hvilken betydning det kan ha i klinisk praksis har vi 

stilt oss tre spørsmål som vi vil svare på i denne delen: 

 

1. Hva er eksistensiell skyld sammenlignet med moralsk skyld, nevrotisk skyldfølelse  

og skam? 

2. Hvordan viser eksistensiell skyld seg i terapi? 

3. Hvordan kan vi møte det og jobbe med det i terapi? 

 

 

3.1 En personlig indre lov 

Romanen Prosessen (1925) av Franz Kafka er av flere regnet som et godt eksempel på en 

historie om eksistensiell skyld (Buber, 1967a; Friedman, 1991; Yalom, 2011). Den handler 

om Josef K. som våkner i senga si en morgen og møter to menn, Franz og Willem, som 

forteller ham at han er arrestert. Han kan fortsette å leve livet sitt som før, men han må gå 

gjennom en prosess for å avgjøre hvorvidt han skal dømmes. Først når han er dømt, vil han få 

vite årsaken til arrestasjonen. Josef K. hevder å ikke ha gjort noe galt og tar ikke 

arrestasjonen på alvor. Et utdrag fra en samtale mellom Josef K. og vokterne Franz og 

Willem kan illustrere ulike perspektiver og vekke spørsmål om hvorvidt det finnes ett riktig 

syn på hvordan man bør leve:  
 

«Her foreligger ingen misforståelse. Jeg kjenner riktignok bare de laveste grader 

innen vår embetsstand, men vet at de ikke søker de skyldige, de blir, som det står i 

loven, tiltrukket av skylden; derfor må de sende ut voktere. Slik er loven. Her er ikke 

rom for misforståelse». - «Jeg kjenner ingen slik lov», sa K. - «Så meget verre for 

Dem,» sa vokteren. - «Det er vel bare noe dere finner på,» sa K., han ville gjøre seg 

til venns med vokterne og lure seg til å forstå dem. Men vokteren svarte bare 

avvisende: «De kommer nok til å få føle det.» 

Nå blandet Franz seg inn i samtalen og sa: «Hører du, Willem, han innrømmer at han 

ikke kjenner loven, og likevel påstår han at han er uskyldig» (Kafka, 1991, s. 9). 
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Ved å lese boken kan man få tanker om at «loven» er vår egne subjektive lov, og at de som 

dømmer oss, er oss selv. Dette er også slik Buber (1967a) og Yalom (2011) forstår boken. 

Buber (1967a) skriver om eksistensiell skyld at den «er av sterkt personlig karakter og ikke 

lett lar seg innordne i almengyldige læresetninger» (s. 21). Med utgangspunkt i dette ønsker 

vi å bruke indre lov som et begrep for de verdiene man bryter med når man kan snakke om at 

det oppstår eksistensiell skyld.  

Den andre formen for reell skyld er moralsk eller juridisk skyld. I motsetning til brudd 

med en personlig indre lov, kommer moralsk skyld av brudd med ytre lover, normer og tabu 

regulert av samfunnet. Mens Josef K. i Prosessen arresterer seg selv, kan moralsk skyld føre 

til at man straffes av andre. Buber (1967a) skriver at samvittigheten vår er innholdsmessig 

påvirket av de lover og regler vi vokser opp med, men han påpeker at samvittigheten ikke 

eksisterer på grunn av moral (s. 37). De kriteriene som samvittigheten reguleres etter er 

urkvaliteter, og er nesten aldri bare påvirket av samfunnet vi lever i, mener Buber (1967a, s. 

37). «Ikke sjelden henger graden av skyldfølelse sammen med den delen av skylden som ikke 

kan tilskrives brudd på et tabu, dvs. med eksistensialskylden.», skriver Buber (1967a, s. 38). 

 

 

3.2 Skjult eksistensiell skyld 

Maurice Friedman er en dialogfilosof som har tolket Buber i flere av sine arbeider. De to 

hadde tett dialog vedrørende Friedman sine tolkninger, skriver Friedman i forordet (Buber, 

1967a). Friedman (1991) skriver at én av de vanligste måtene eksistensiell skyld kan være 

skjult er gjennom at nevrotisk skyldfølelse blir en del av eller blandes med den eksistensielle 

skylden. Han skriver:  
 

 There are some people who have such a genius at neurotic guilt that they can use  

existential guilt neurotically - by focusing on their guilt and on themselves as guilty 

rather than repairing the injured order of existence (Friedman, 1991, s. 277).  
 

Det vil si at man kan respondere på eksistensiell skyld på en nevrotisk måte. En mulig 

forståelse av dette er at den eksistensielle skylden «blåses opp» av nevrotisk skyldfølelse, ved 

at den blander seg med den eksistensielle skylden. Dette gjør at man retter blikket innover og 

fokuserer på seg selv som skyldig og hindres på den måten fra å kunne ta ansvar. 
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Selvinnsikten blir ikke en innsikt som har rot i realiteten, og blir derfor vanskelig å handle ut 

ifra. Fordi det i terapi er avgjørende for når og hvordan man skal lytte til den eksistensielle 

skylden sammen med pasienten (May, 1983; Summers, 1999), vil vi i det følgende se litt 

nærmere på hva den nevrotiske skylden er. 

Fagfeltet utviklingspsykologi vokste kraftig etter 1970 da utvikling av videoteknologi 

muliggjorde filming av samspillet mellom barnet og omsorgspersonene og videre å se på 

tilknytningen med utgangspunkt i dette. Daniel Stern benyttet seg av dette og kunne dermed 

nyansere beskrivelsen av samspillet gjennom mikroøyeblikk. Han fant at spedbarnet har 

medfødte sosiale kompetanser og mekanismer for å avkode andres atferd, og at dette er mer 

styrende i kontakten med foreldrene enn man tidligere trodde. Med utgangspunkt i dette 

bruker han begrepet intersubjektivitet om fornemmelsen av selv sammen med en annen (Hart 

& Schwartz, 2009). Videre hevder han at det viktigste som skjer utviklingsmessig er et aktivt 

forsøk på tilknytning (Stern, 2003). 

Det finnes nå mye forskning på mor-spedbarn-forholdet, og forskningen viser en 

meget stor kompleksitet i samspillet og kommunikasjonen. Mye av det finner sted utenfor 

bevisstheten vår og involverer en interpersonlig synkronisering som vi er biologisk innstilt 

på. Det finnes mikroøyeblikk der foreldre og barn er svært fininnstilte på hverandres uttrykk 

og bevegelser. Med denne teknologien kan man også legge merke til det motsatte: Brudd på 

samspillet gjennom at forelderen trekker seg bort, og også motsetningsfylte øyeblikk med 

samtidig smil og rå behandling og ambivalens til nærhet. Man tenker at foreldrene selv har 

traumatiske historier og opplever angst og sårbarhet i møte med barnets ubehag og behov for 

regulering og oppmerksomhet. Dette kan skape en barriere mellom foreldre og barn. Man har 

sett at dette øker risikoen for desorganisert tilknytning. Disse funnene fra moderne 

intersubjektiv forskning stemmer godt overens med det Fairbairn skrev på 1950-tallet 

(Clement, 2010).  

Ronald Fairbairn mente at man kan dømme seg selv som et dårlig menneske helt 

ubevisst (Kavaler-Adler, 2006). Fairbairn var objektrelasjonsteoretiker og vi ønsker å 

beskrive noe av hans teori her fordi det danner bakgrunn for en forståelse av nevrotisk 

skyldfølelse som ubevisst. Selve spørsmålet om hvorvidt noe er bevisst eller ubevisst hører 

den dynamiske psykologien til, der begrepet «dynamisk» viser nettopp til ubevisste prosesser 

(Gullestad & Killingmo, 2013). Vi synes objektrelasjonsteorien gir et godt bilde på hvordan 

skyld kan være ubevisst. Gjennom modellen kan vi forstå hvorfor det finnes skyld man helst 

skulle vært foruten og som ikke kaller til ansvar. Før vi sier noe om objektrelasjonen, vil vi 

forklare at det dynamiske begrepet internalisering kan forstås som «en prosess som finner 
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sted når individet ‘tar inn’ omverdenen og danner indre representasjoner» (Gullestad & 

Killingmo, 2013, s. 57). De indre representasjonene danner grunnlag for vår oppfattelse av 

oss selv og av andre; i denne tradisjonen kalt objekter (Gullestad & Killingmo, 2013). 

Selvangrep på grunn av grunnleggende psykologiske behov kan etter Fairbairn (1952) sin 

teori forklares med at barn som vokser opp med foreldre som ikke er til stede for dem, særlig 

portrettert ved the double blind, ofte internaliserer det utrygge som et ondt objekt. The double 

blind er når barnet straffes både for å vise kjærlighet og for å ikke gjøre det. For eksempel 

kan det være en mor som sier «kom her, vennen min», og som så trekker seg vekk i angst når 

barnet kommer. Dersom barnet ikke kommer, blir hun angstfull og sint fordi atferden får 

henne til å føle seg som en dårlig mor. Man kan ofte gjenkjenne dette hos pasienter ved at de 

møter terapeutene med «et smil og et klynk» (vår oversettelse av Clement, 2010, s. 162). 

Barnet kan internalisere det onde objektet fordi det onde i verden lettere håndteres ved at man 

ser på seg selv som ond: «It is better to be a sinner in a world ruled by God than to live in a 

world ruled by the devil» (Fairbairn i Clement, 2010). Man internaliserer ubevisst en indre 

dommer og tar på den måten på seg skylden for foreldrene. Dette fører til at barnet i oss 

angripes av seg selv. Et sårbart selv blir altså utsatt for angrep fremfor omsorg (Fairbairn, 

1952). Clement skriver (2010):  
 

The child cannot consciously acknowledge the mother’s fragility or destructiveness as 

she is the source of survival. What follows is a lifetime of self-blame, sense of 

destructiveness and alienation, including the sense of not feeling fully human, and 

self-doubt regarding the legitimacy of one’s perceptions and affects (s. 162). 
 

Skyld sees på i objektrelasjonsperspektivet som et produkt av behovene til det krenkende 

objektet («the abusive object»). Pasienten kan føle seg «uverdig» og er ikke i stand til å 

frigjøre for eksempel sin intellektuelle kapasitet eller ambisjoner, og kan drive selvsabotering 

for å ikke gå på akkord med objektet slik at relasjonen opprettholdes. Først ved at pasienten 

overkommer det «uverdige selvet» og skylden knyttet til det, vil pasientens begravde 

potensialer kunne utfoldes (Summers, 1999). Fairbairn (1952) skriver om skyld som et 

forsvar og en motstand i psykoterapi. Han mener at en viktig del av terapi må være å frigjøre 

onde objekter. Sagt med andre ord vil det være å bli kvitt den ubevisste, nevrotiske skylden. 

Dette kan være overveldende, fordi man går fra å ha det onde inni seg til å ha det onde der ute 

i verden (Fairbairn, 1952). Derfor er det nødvendig at man først kjenner seg trygg på 

terapeutens støtte og aksept, eller man kan si, med de dynamiske begrepene, at man må 
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internalisere terapeuten som et godt objekt (Fairbairn, 1952; Summers, 1999). Det er flere 

fenomenologiske beskrivelser av dette. Siirala (1989) skriver at «håpets fødsel er selve 

forutsetningen for en virkelig meningsfylt lidelsesprosess, det vil si lidelse som en reise, som 

til slutt fører fra mørket gjennom en ørken mot lyset» (s. 69). Han mener at både terapeuten 

og pasienten må delta i lidelsen, og hovedkildene til smerte er:  
 

(...) den gradvise omdannelsen av barndommens sårende konstellasjoner som hentes 

frem bak fortregningene og lagene med forsvarsoperasjoner, møtet med spekteret av 

tidligere neglisjert livspotensiale og sist, men ikke minst, oppgivelsen av den sikkerhet 

som håpløshetssystemet har gitt (s. 69). 
 

Det er denne sikkerheten flere hevder (Fairbairn, 1952; May; 1983; Siirala, 1969; Summers; 

1999) at må til før man kan ta ansvar for eget liv. Pasienten vil ofte kjenne en enorm lettelse 

når den nevrotiske, ubevisste skylden man har tatt på seg for sine foreldre blir bevisst. Mens 

den tunge skyldfølelsen fra barndommen har ligget over oss har vi ikke hatt verktøyene til å 

være i verden på en måte som er i tråd med det vi ønsker. Når den letter, må vi likevel 

forholde oss til måten vi har levd på. Det vi har gjort, for eksempel mot våre egne barn, er 

noe vi selv er ansvarlige for. Det er dette som er den eksistensielle skylden, og innenfor den 

eksistensielle tenkningen, må den erkjennes og tas ansvar for. Først etter det, kan man ha en 

forsoning med seg selv gjennom å innse at man har gjort det man kunne, gitt forutsetningene 

(Friedman, 1991; Kjellqvist, 2000).  

Noen av oss er mer preget av å eksternalisere skylden enn av å internalisere den. En 

måte den eksistensielle skylden kan være skjult på er gjennom at vi ikke anerkjenner 

betydningen den har for livet vårt. Vi husker situasjonene som har ført til skylden, enten det 

vi har gjort eller har unnlatt å gjøre, men vi unngår å tenke på den betydningen det har får 

våre liv at vi ikke lever som vi ønsker. Vi ønsker ikke å kjenne smerten skylden bringer, og 

unngår den blant annet ved å tenke at skyld bare kommer av brudd på tabuer og at vi derfor 

kan komme over følelsen ved å analysere oss bort fra den. Noen kan også heve seg over godt 

og ondt fordi de ser på seg selv som opphevede mennesker. Den vanligste måten å unngå å 

anerkjenne betydningen på, ifølge Friedman (1991), er gjennom argumentet at vi alle er 

skyldige. Han henviser til et utdrag fra Prosessen der Josef K. møter fengselspresten i en stor 

katedral. Presten står på en prekestol og taler med Josef K.:  
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- «Men jeg er ikke skyldig,» sa K. «De tar feil. Hvordan kan et menneske være 

skyldig, vi er da mennesker alle sammen, den ene som den andre.» - «Slik taler alltid 

den som er skyldig,» sa presten (Kafka, 1995, s. 177). 
 

En tredje måte eksistensiell skyld kan forbli skjult for oss, er at vi ikke identifiserer oss med 

den vi var før, da vi utførte det som gjorde oss eksistensielt skyldige. Vi kan unnskylde det 

med argumenter som «Jeg var så ung den gang» eller «Jeg visste ikke bedre» og «Jeg gjorde 

så godt jeg kunne». Vi må anerkjenne det at vi er én person som fraktes av tiden mot vår egen 

død, for å kunne forstå dybden i eksistensiell skyld. Vi endrer oss hele tiden, men vi er 

likevel den samme personen. Buber (1967a) skriver: 
 

Aldri føles tiden i samme grad som et fall som for en skyldig som gransker seg selv. I 

det den skyldige rives med i dette fallet, fylles han av redsel for å være identisk med 

seg selv. Jeg - blir han klar over - jeg som er blitt en annen, er tross alt den samme (s. 

17). 
 

Fordi vi ikke kan skru tiden tilbake og gjøre handlinger ugjort, er vi skyldige. Selv om «jeg» 

er annerledes nå, er det fortsatt «jeg» som har gjort det jeg har gjort. Friedman forstår Buber 

som at han mener at vi må se på livet som en hendelse eller på «jeg» som en begrensning i tid 

og rom. Uansett hvor mye vi angrer, kan vi ikke endre på det som har skjedd (Friedman, 

1991). På denne måten er eksistensiell skyld bevisst, men bevisst eller ubevisst kan vi unngå 

følelsen av personlig ansvar (Buber, 1967a).  

Dersom eksistensiell skyld aldri var skjult, men at folk lyttet til det og handlet ut ifra 

den, ville vi ikke ha trengt å inkludere det som et relevant begrep i klinisk psykologi. Fordi 

det er skjult, enten fordi det er blandet sammen med nevrotisk skyldfølelse eller fordi det 

glemmes eller skyves inn i mørket, tror vi at vi er tjent med å være oppmerksomme på det. 

Dette kommer både av at det kan være en vei mot å leve livet sitt i tråd med indre 

overbevisninger og ønsker, og fordi den eksistensielle skylden i tillegg kommer med et 

positivt budskap.  

 

3.3 Skam over å være skyldig? 
Prosessen avsluttes med at Josef K. dømmes. Han får ikke vite hva han er dømt for, og han 

har heller ikke funnet ut av dette selv. Han føres bort av to menn, og det virker som at han 

aksepterer at han er skyldig.  
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...det eneste jeg nå kan gjøre er til siste slutt å bevare min rolige vurderende forstand. 

Før ville jeg alltid med tyve hender forsyne meg av denne verdens goder, det var ikke 

riktig gjort, nå må jeg vise at jeg har lært noe av dette års prosess. Skal mitt 

ettermæle bli at jeg var en tåpelig mann? (Kafka, 1995, s. 189). 

 

Så tar den ene av de to mennene frem en stor kjøttkniv, og Josef K. tenker at han burde ta sitt 

eget liv, men han gjør ikke det: «Fullstendig kunne han ikke bestå prøven, alt arbeid kunne 

han ikke befri de to menn for å gjøre, ansvaret for denne siste feil måtte han bære som hadde 

berøvet ham den kraft som trengtes» (Kafka, 1995, s. 191). Vi synes det er interessant at det 

her bringes inn ansvar. Han var rolig og han så at han var skyldig, men vi forstår det som at 

han ikke klarte å ta ansvaret for å rette opp de feilene han hadde gjort og søke forsoning. Det 

kan også forstås som at han ikke var i stand til å ta ansvar fordi han var, som det står «berøvet 

(...) den kraft som trengtes». Dette er interessant særlig med tanke på at Josef K. ikke gir 

inntrykk av å ha nevrotisk skyldfølelse, men snarere å lage forsvarstaler for seg selv. Et 

eksempel på det finner vi når Josef K. oppdager at to av medarbeiderne hans får pryl fordi K. 

har klaget på dem til forhørsdommeren. Vi fornemmer at han plages av skyld, men 

unnskylder det med tanker som «Men da Franz begynte å skrike, var det naturligvis slutt. K. 

kunne ikke risikere at assistentene og kanskje folk utenfra kom opp og overrasket ham midt i 

(…) Et slikt offer kunne ingen forlange.» (Kafka, 1995, s. 74). Vi synes dette minner om 

fraskrivelse av ansvar slik Friedman (1991) og Yalom (2011) beskriver det.  

De siste ordene i boken er: «Da hans øyne brast, så han hvorledes de to herrer, tett ved 

hans ansikt, kinn mot kinn, betraktet det som ble fullbyrdet. ‘Som en hund!’ sa han, det var 

som om skammen skulle overleve ham.» (Kafka, 1995, s. 191). Stolorow (2011) hevder at 

vansker med å ta ansvar for egen eksistens og å leve sitt eget liv kan forsterkes av skam, da 

skammen gjør oss om til fange for «de andres blikk» (Stolorow, 2011). På bakgrunn av dette 

og i et forsøk på å forstå hva som kan gjøre at noen fraskriver seg skyld og ansvar, får vi en 

hypotese om at skam kan «frarøve (oss) den kraft som trengtes» (Kafka, 1995, s. 191) på en 

slik måte at vi ikke tar ansvar. Å utforske dette videre faller utenfor rammene for denne 

oppgaven, men skyld og skam kan være tett sammenvevd, og det er noen ganger vanskelig å 

skille følelsene fra hverandre. Vi har ikke klart å finne noen spesifikk distinksjon mellom 

skam og nevrotisk og eksistensiell skyld. Vi vurderer at generelle distinksjonen i noen 

tilfeller kan være misvisende fordi de ikke har tatt hensyn til hvilken form for skyld de har i 

tankene. En del av definisjonene vi har funnet ser ut til å bare forholde seg til skyld som 
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brudd på moral, og altså å såre andre. Resultatet av vår utforskning av dette (Kjellqvist, 1993; 

Kjellqvist, 2000; Tomkins, 2008), som det ikke er relevant å gå i dybden av her, forstår vi 

forskjellen på skam og nevrotisk skyldfølelse som at skam er en følelse av å være et 

mindreverdig menneske, mens nevrotisk skyldfølelse er en opplevelse av å være slem eller en 

som gjør ting feil. Forskjellen på skam og eksistensiell skyld synes vi at passer med Tomkins 

(2008) sin distinksjon mellom skyld og skam, der skam er at ved skyld, så blir man fremmed 

overfor seg selv, mens man ved skam blir fremmed overfor andre. Den kritiske betingelsen 

ved skyld er at selv i relasjon til andre, er reaksjonen at man mister glede eller interesse over 

seg selv. Ved skam vil man oppleve at andre mister interessen over en (Tomkins, 2008). 

 

 

3.4 Hvordan kan man jobbe med eksistensiell skyld i 

terapi? 
Innen objektrelasjonsperspektivet, som vi presenterte ved Fairbairn, har tidlige relasjoner en 

funksjon i det å utvikle selvet, men selv om dette er formålet kan relasjoner samtidig hindre 

individets vekst og utvikling. De fleste relasjoner er både begrensende og vekstfasiliterende, 

men hvis potensialet som ligger i et individ hindres i stor grad kan det resultere i en 

«symptomatisk appell om hjelp» (Summers, 1999, s. 21, egen oversettelse). 

Ifølge Frank L. Summers (1999) har eksistensiell skyld opphav i objektrelasjoner som 

vedlikeholdes gjennom tilknytningen til omsorgspersoner som krever at man føyer seg etter 

deres ønsker og behov, og han skriver: 

 

Slavish devotion at the expense of self development in some patients leads not only to 

a lack of authenticity but also to a profound sense of guilt for having betrayed the self. 

(…) guilt is pathological by virtue of its role in a relationship that arrest the 

realization of potential (s.76). 

 

Svik mot selvet skaper eksistensiell skyld, men eksistensiell skyld, å føle skyld over å føye 

seg etter andres ønsker fremfor å følge sine egne, fungerer også som et varselsignal mot tap 

av integritet og underkastelse (Summers, 1999).  

Summers (1999) skriver at nevrotisk skyldfølelse «begraver utviklingen av 

selvpotensialet» (s.249, egen oversettelse). Dette resonnerer med Siirala (1969), som skriver: 
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The ambivalence is twofold. First, the individual potentiality is both burying itself in 

the symptom and sounding the alarm through the symptom. And secondly, both the 

individual and the community are simultaneously closed and open to the message of 

the buried potentiality (s. 125). 

 

Vi forstår det som at dette også er nærliggende det May (1983) mener når han sier at 

eksistensiell skyld som ikke konfronteres omdannes til nevrotisk skyld. Når man ikke lytter 

til ens egen stemme, blir stemmen innkapslet slik at man ikke kan finne frem til den selv 

igjen med mindre man blir møtt på nye måter.  

Summers (1999) fremholder at behandling av skyld innen 

objektrelasjonstankegangen, innebærer å erstatte nåværende objektrelasjoner med nye, mer 

autentiske måter å være på (s. 104).« Innsikt kan belyse disse mønstrene, men er ikke alene 

nok til å fjerne eller erstatte dem» (Summers, 1999, s. 104, egen oversettelse). For å finne nye 

måter å være og relatere seg til andre på, kreves nye indre representasjoner (nye 

objektrelasjoner) som skapes gjennom nye erfaringer med andre (Summers, 1999). Med 

andre ord er tolkning nødvendig, men ikke nok, for at man virkelig skal kunne se hva 

pasientens individuelle potensiale faktisk er. Personer som prøver å skape en ny 

selvforståelse uten å vite hva de har beskyttet, hvem de er og hva deres genuine potensiale er, 

kan ifølge Summers (1999) utvikle en problematisk selvforståelse, som for eksempel 

grandiositet, manisk forsvar eller et falsk selv (s. 104). Grunnen til dette er at slike forsøk 

ikke er koblet med autentisk erfaring (Summers, 1999). Vi skal ikke gå videre inn på dette, da 

det faller utenfor oppgavens problemstilling. Det vi ønsker å poengtere er at det å skape seg 

selv uten å kjenne sine potensialer fordi de er blokkert av nevrotisk skyldfølelse, kan hindre 

en autentisk selvutvikling.  

Summers (1999) skriver at for mye form og struktur i terapien hindrer at det 

terapeutiske rommet skapes, som er nødvendig for at pasienten skal blir klar over det 

foreløpig «ufødte selvet» (s. 92). Slik vi tolker Summers sikter han her til individets 

potensiale. Hvis terapeuten leser pasientens atferd som uttrykk for et behov og prøver å 

justere sin terapeutiske holdning deretter, kan man slik besørge en erfaring pasienten kan 

bruke til å artikulere nye måter å være og relatere seg til seg selv på (Summer, 1999). 

Selvforståelsen må med andre ord utvides gjennom at man prøver ut nye måter å være på i 

terapien. Når skyld er “vevd inn i selve stoffet av selvet” (Summers, 1999,  s. 249, egen 

oversettelse), som hos pasienter som er veldig tynget av skyld, må den lettes ved at den gis 

avkall på gjennom bruk av det terapeutiske rommet (Summers, 1999). I tråd med Fairbairn 
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(1952), May (1983) og Siirala (1989), skriver Summers (1999) at relasjonen til terapeuten er 

viktig for at pasienten skal våge å utforske andre måter å være på, og han mener at pasienten 

må oppleve å bli møtt på en måte som vedkommende tidligere har savnet (s. 109). Dette kan 

gi pasienten mulighet til å tåle smerten det kan være å gi opp et gammelt mønster. Siirala 

ville kalt dette å gi pasienten nytt håp ved å lytte til symptomets appell, slik vi forstår det. 

Gjennom en trygg utforsking i det terapeutiske rommet, kan nye potensialer oppstå. Pasienten 

vil kunne erfare en spontanitet der det skapes en ny selvopplevelse, ved at tanker, følelser, 

bilder og opplevelser som fremkommer i den terapeutiske relasjonen bearbeides der og da 

(Summers, 1999). Ved at terapien ikke er for strukturert og fastsatt fra terapeutens side, men 

gir rom for en slik spontanitet, får pasienten mulighet til å selv komme frem til hva sitt 

potensiale kan være, og gjennom dannelsen av nye objektrelasjoner kan en ny opplevelse av 

selvet oppstå. 

 

 

3.5 Eksistensiell skyld som klinisk begrep 
Gjennom utforskingen i denne delen har vi sett at eksistensiell skyld skiller seg fra moralsk 

skyld, skam og nevrotisk skyldfølelse. Vi har også fått en forståelse for at den eksistensielle 

skylden kan være skjult; enten gjennom at den får en nevrotisk karakter eller ved at den 

skyves bort. I førstnevnte tilfelle opplever pasienten mye skyldfølelse, men hindres fra å ta 

ansvar, mens når skylden eksternaliseres, opplever vi lite skyldfølelse. Vi forstår Buber, 

Siirala, May og Yalom som at de mener at den eksistensielle skylden uansett kan være en 

veiviser til å ta ansvar. Utviklingsteoriene vi har studert og perspektivet fra 

objektrelasjonsteorien nyanserer forståelsen av individets mulighet til å ta ansvar og viser 

hvordan vi teapeutisk kan møte og jobbe med eksistensiell skyld når det er sammenblandet 

med nevrotisk skyldfølelse. Et viktig budskap fra utforskingen vår i både del to og tre er at 

eksistensiell skyld bør sees som en ressurs. Av den grunn tror vi det kan være verdifullt å 

være oppmerksom på og å tilpasse terapien med tanke på eksistensiell skyld, i tillegg til en 

eventuell sammenblanding med nevrotisk skyldfølelse. I den følgende delen vil vi drøfte 

disse funnene ytterligere. Vi vil illustrere teorien med et kasus for å konkretisere om begrepet 

kan være klinisk relevant og i så fall på hvilken måte. Avslutningsvis vil vi drøfte 

problemstillingen vår med utgangspunkt i både den teoretiske utforskingen og 

kasusillustrasjonen.  
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4 Er eksistensiell skyld klinisk relevant? 
Vi minner om problemstillingen vår: Hva er eksistensiell skyld og er det et relevant begrep i 

klinisk psykologi? Basert på utforskingen, er vår hypotese at eksistensiell skyld kan være 

viktig å være oppmerksom på i en terapeutisk prosess. Dog skiller de ulike definisjonene på 

eksistensiell skyld seg fra hverandre, og vi tror det har betydning hvilken teori man forholder 

seg til. Vi tror også det betyr noe om den eksistensielle skylden er skjult ved eksternalisering 

eller ved internalisering. Funnene fra vår utforsking har særlig vekket to spørsmål hos oss: 

Hva kan begrepet eksistensiell skyld bidra med i klinisk sammenheng? Hvilken rolle spiller 

det om målet med å anerkjenne eksistensiell skyld er individualistisk eller rettet mot 

fellesskapet?   

 

 

4.1 Å anvende teorien i praksis 
Vi vil i det følgende undersøke tilhørighet og ansvarliggjøring illustrert med vårt kasus. 

Pasienten er en person med et komplekst lidelsesbilde som ikke passer godt inn i en diagnose 

eller kategori. Det er også en person med en særlig unik historie. Vi har valgt å utdype 

ansvarliggjøring både fordi det var et viktig tema i terapien og fordi det er et sentralt tema i 

denne oppgaven. Tilhørighet som tema har sammenheng med at den eksistensielle skylden 

var sammenblandet med nevrotisk skyldfølelse hos ham. Redsel for avvisning var en følelse  

som stadig kom opp i timene, og vi vil forsøke å se dette i sammenheng med eksistensiell 

skyld.  

 

 

4.2 Redsel for avvisning - ønske om tilhørighet  
«Jeg ba aldri om å bli født», sa pasienten. Dette var fortsettelsen på en tankerekke om at 

adoptivforeldrene hans hadde sagt til ham at de biologiske foreldrene hans hadde ønsket å ha 

ham, men at de ikke hadde mulighet til det. Han hadde aldri tenkt så mye på om han var 

ønsket, men han hadde tenkt på at vi kommer til livet uten å velge det selv. Etter at han ble 

født, sa han, hadde det blitt stilt urimelig mange krav til ham, krav han opplevde å ikke klare 

å leve opp til. Han beskrev å i liten grad ha fått lov til å ta valg selv, og opplevde det som et 

stort problem å gjøre dette selv. Han bodde hos sine biologiske foreldre til han var tre år 

gammel. Det eneste han visste om dem, var at de i liten grad hadde ressurser til å ta seg av 
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ham. Man kan lure på hvordan det påvirker et menneske videre i livet. Hvilken forståelse av 

omverdenen internaliseres, og hvilken selvforståelse kan det resultere i?  

Det følgende utdraget fra en terapitime viser at det å være i nær relasjon opplevdes 

svært utfordrende: 

 

P: Det er liksom spesielt med de nære relasjonene. Sånn som på fredag er jeg bedt på 

en fest til ei venninne liksom, og det er sånn, jeg driter i om jeg kommer eller ikke. 

Det er bare, jeg vet at jeg ikke kommer til å drikke, jeg vet at jeg ikke kommer til å bli 

med ut. 

T: Mm. 

P: Eh... Og så er det sånn at det. Ja. Nei, det kunne jeg ikke brydd meg mindre om 

altså. Det er liksom de nære relasjonene som er verst. 

T: Mm. Det er kanskje der det er mest forventninger. Mest følelse av på en måte plikt, 

eller krav eller… 

P: Ja. Det er liksom det, jeg vet at folk bare mener det beste liksom, og så er jeg så 

påståelig og vrang med alt jeg driver med liksom, jeg lager hele tiden en sånn mur 

eller sånn avstand hele tiden da. 

T: Mm. Så er kanskje det behovet for den avstanden, det kommer kanskje også av 

skyldfølelse, og så øker skyldfølelsen av at du skaper den avstanden, og så blir det et 

sånn mønster som det er vanskelig å komme ut av. 

P: Mm! For det er den, det ødelegger meg innvendig liksom å vite at det øker den, 

avstanden øker da, det er liksom det som er problemet. Det at ting kunne vært så 

annerledes. Hvis jeg tillot meg liksom å være litt mer avslappa. 

 

Han fortalte at han var redd for å bli avvist av terapeuten. Han hadde gått i to terapier 

tidligere. I begge tilfellene hadde det endt med at terapeutene ba om «timeout» fordi de ikke 

hadde sett progresjon. Han opplevde dette som å bli avvist. Han følte derfor i starten av 

denne terapien at han måtte vise til progresjon og en del av ham ventet på å bli avvist av 

terapeuten. Det opplevdes som at han lette etter mennesket i terapeuten. Han var opptatt av at 

relasjonen var asymmetrisk og var redd for at terapeuten skjulte negative tanker om ham. Han 

likte ikke å fortelle om seg selv uten at terapauten fortalte om sine tanker. Samtidig hadde 

han et søkende blikk som møtte og holdt terapeutens blikk lenge. Det var som om han ville 

bli funnet, men bare om han kunne bli møtt i håpet om å bli sett på en annen måte enn han så 

seg selv. Ved en anledning da terapeuten skulle hente ham på venteværelset, var han ikke å 
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finne. Det satt en person på venteværelset, men vedkommende satt bøyd over telefonen og 

med lue på og lignet ikke på pasienten. Terapeuten gikk til et annet venterom og lette, men 

fant ham ikke. Tilbake igjen i det venterommet han pleide å bruke, måtte teraputen bøye seg 

ned og se opp for å se at det var han som satt der. Da terapeuten fortalte om forsøket på å 

finne ham, sa han at han hadde gjemt seg. Terapeuten nevnte kamuflasje, og han sa «ja, på en 

måte». Dette kan fungere som et bilde på dynamikken mellom pasienten og terapeuten. En 

dynamikk der han gjemte seg og håpet på å bli funnet, og der terapeuten lette. 

I en annen time skulle pasienten ha med en sang som var viktig for ham. Han tok med 

en sang han hadde hørt på omtrent tre ganger i uken de siste åtte årene. Han var litt beskjeden 

da han viste frem sangen, men snakket engasjert om den etter at vi hadde hørt på den 

sammen. Sangen handlet om en person som opplevde å ikke høre hjemme noe sted, og som 

stadig gjorde ting feil. Teksten var skrevet i tredjeperson av en utenforstående observatør. 

Han kjente seg igjen både i det å ikke ha et hjem, og i det å gjøre de samme feilene på ny og 

på ny. Han følte at han var en belastning for sin egen adoptivfamilie. Han visste at de ønsket 

seg et barn da de fikk ham, men det var jo ikke sikkert at det var akkurat ham de ønsket, 

tenkte han. Han lurte på om han egentlig noen gang hadde vært seg selv sammen med 

foreldrene, og tenkte på om ting ville vært annerledes om han hadde vokst opp sammen med 

de biologiske foreldrene. Spørsmål fra fremmede av typen «Hvordan trives du i Norge?» 

bekreftet en følelse han hadde av at han ikke skulle ha vært her. Senere ble vi enige om at han 

skulle prøve å kjenne etter hvilken følelse sangen vekket i ham. Da terapeuten spurte om han 

hadde tenkt på det, svarte han at han ikke visste, at han måtte ha funnet på noe om han skulle 

ha sagt noe om det. Han ble da spurt hva han ville ha funnet på, og svaret hans var at den ga 

en plutselig ren, kortvarig følelse av håp. Han lurte på om terapeuten hadde hatt den følelsen 

noen gang. Han beskrev det som en følelse som oppstår i hodet og går ned mot magen hvor 

den fester seg. Han likte at det var en person som synger om en annen person sine følelser. 

Det ga ham et håp om at noen kanskje kunne se ham også.  

Vi ser at han hadde en sterk lengsel etter å høre til i et fellesskap og etter å bli sett og 

akseptert. Han lengtet etter å være seg selv samtidig som han ønsket å være en annen som 

han var tryggere på at kunne bli akseptert. Han fortalte at han i liten grad visste hvem han 

var. Dette stemmer overens med det Summers (1999) forklarer med at nevrotisk skyldfølelse 

kan legge et lokk over egne potensialer slik at man ikke får utviklet et selv i tråd med egne 

indre muligheter. Vi forstår det som at hans opplevelse av å ikke helt vite hvem han 

var  skapte en følelse av å være fremmedgjort fra seg selv og andre. Ifølge Siirala er 

potensialet begravd i symptomene (1969, s. 125) og han skriver også at det er flukten fra 
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lidelsen som forårsaker smerten (Siirala, 1989, s. 68). Vi forstår dette som at symptomene, 

som hos denne pasienten var et regime han måtte forholde seg til for å ikke bli overveldet av 

skyldfølelse, var det som hindret ham fra å finne seg selv og å klare å være nær andre. Dette 

synes vi gir mening som en forståelse av denne pasienten. Det var symptomene som holdt 

ham borte fra å finne seg selv, men han kom ikke bort fra denne flukten før noen hørte 

symptomenes appell. Her kommer håpet inn. Som han selv beskrev om sangen som ga ham 

trøst, var det som om tanken på at noen kunne «synge om hans følelser» ga ham håp. Han 

fikk en følelse av håp når han tenkte på at noen kanskje kunne se ham og ta imot hans følelser 

en dag; med Siirala sin metafor, noen som kunne bli truffet av hans piler. Vi tenker at det 

også var det vi så i det at han gjemte seg ved timestart og i blikket som han holdt fast, og som 

kanskje lette etter håp. Siirala (1989) skriver at håpet er starten på en meningsfylt 

lidelsesprosess (s. 69), og han mente da at håp om at felles ansvar vekkes, at personlig ansvar 

gjenvinnes, om å frigjøres fra byrden som ikke tilhører den og håp om vekst. Vi tror at alle 

disse fire faktorene var noe pasienten håpet på, og at håpet vokste i løpet av terapien.  

Siirala (1989, s. 69) mener at pasienten prøver å gjenskape sin mottakelsesverden i 

terapirommet, altså det man har vokst opp i. Fairbairn (1952) nevner at særlig ambivalens hos 

foreldrene kan føre til en forståelse av seg selv som skyldig. Clement (2014) beskriver det 

som et smil og et klynk samtidig hos pasienter (s. 162). Det synes vi er en treffende 

beskrivelse av pasientens redsel for avvisning og ønske om tilhørighet. Han sa også at han 

følte at han smilte falskt, og at han følte seg falsk når han sa han hadde det vanskelig, fordi 

det ikke så sånn ut. Vi tror ikke dette trenger å bety at han hadde foreldre som passet 

beskrivelsen av «the double blind», men at han har internalisert en usikkerhet over om han 

hører til på grunn av hans spesielle historie. Vi snakket også ved en anledning om at 

terapeuten opplevde at pasienten var som en skyteskive som ville ha tatt imot avvisning eller 

krenkelse uten å forsvare seg. Pasienten sa da at han var vant til å bli behandlet dårlig. Denne 

forståelsen av seg selv som offer var likevel ikke den dominerende. Dette ser vi som et 

eksempel på gjenskaping av en mottakelsesverden som, slik Siirala (1989) skriver det, kan 

hindre en mottakelse i fellesskapet (s. 69). Det vil si at samtidig som han håpet og lengtet 

etter å bli del av fellesskapet, var det noe i ham som kjempet for å opprettholde den verdenen 

han var vant til, der han var slem og kom til å bli avvist, og der han ikke hørte hjemme i vår 

felles menneskelige verden. Vi tror det var av betydning at terapeuten ikke aksepterte denne 

verdenen og satte ord på at vedkommende ikke ønsket å angripe. Terapeuten utfordret også 

tanken om at forholdet var så asymmetrisk som pasienten opplevde det. Terapeuten prøvde å 

vise seg mest mulig som et medmenneske for å vise at pasienten var ønsket i fellesskapet. 
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Dette bringer oss over til Buber og særlig hans utsagn «Alt virkelig liv er møter». Vi 

forstår Buber (1967a;1967b) (1967a;1967b) som at han mener at vi påtar oss eksistensiell 

skyld når vi ikke møter andre som et Du. Vi lurer på om det fører til at de fleste av oss 

påfører oss skyld nesten hver dag. Pasienten beskriver vansker med å møte andre åpent slik:  

 

T: Jeg lurer litt på når du sier at du er kontrollerende og irritert og disse tingene, for 

du er veldig lite sånn her, er det fordi vi ikke snakker om, eller fordi vi ikke skal spise 

eller liksom sånne ting. At det er mer når noen, når du må gå ut av ditt system, det er 

da du blir kontrollerende og irritert? 

P: Ja. Hvis ting ikke går etter min plan, så. Ja. Eller hvis jeg ikke får høre det svaret 

jeg har lyst til å høre og så, ja. Eller jeg kan bli irritert hvis jeg vil at folk skal ta valg 

for meg som jeg egentlig må ta valg på selv da, fordi det er så vanskelig for meg å ta 

det valget. Det er jo…så får jeg liksom det svaret at «det får du finne ut av selv», og 

det er jo helt riktig og så blir jeg liksom irritert på grunn av det! Så på en måte, jeg 

føler at jeg forstår veldig mye, men det er liksom vanskelig å sette det ut i praksis, da.  

 

Buber (1967a) mener at vi må starte med oss selv for å være i verden på en god måte. Han 

sier også at forholdet er gjensidig, at man kan være i et Jeg-Du-forhold selv om den man sier 

Du til, som vi her tenker at vil være pasienten, ikke oppfatter det. Slik vi forstår det forklarer 

han det med at en som møtes som et Du er mer enn Det vet. Vi forstår det som at man kan 

tenke om seg selv at man er et Det, altså en person som ikke er del av fellesskapet, men et 

avgrenset objekt, og likevel vil man være del av fellesskapet, så lenge den man møtes av 

inkluderer en. Kanskje Buber ville sagt at hvis en terapeut møter en pasient åpent og uten å 

kategorisere, men som et medmenneske som er del av den samme helheten som en selv, så 

vil pasienten kunne få en opplevelse av å høre til. Dersom pasienten selv ser på seg selv om 

isolert fra fellesskapet, vil han også møte andre som Det, altså som isolerte fra ham. Det blir 

en grense og avstand mellom ham og menneskene han møter. Vi forstår dette som årsaken til 

at Buber mener at vi skal starte med oss selv. Gjennom varig selvinnsikt skal vi kunne møte 

andre som Du, og dermed ikke påta oss eksistensiell skyld. Vi tror at en start er at terapeuten 

møter pasienten som et Du for å vise at det finnes et fellesskap som pasienten kanskje har 

opplevd lite av. Pasientens motivasjon for endring så ut til å dreie seg mye om lengsel etter 

tilhørighet. Vi synes derfor det virker meningsfullt at målet med å fri seg fra skylden er å 

være en del av noe som er større enn en selv.  
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Dette stiller seg i motsetning til Yalom (2011), slik vi ser det. Han ser målet med å fri 

seg fra den eksistensielle skylden som å kunne tåle å stå i grunnløsheten som følger av 

friheten. Målet er individualistisk, og ikke knyttet til noe utenfor pasienten. Yalom (2011) 

mener at grunnløsheten, skaper en slik angst at den fører mennesket til konformitet, som vil si 

et ikke-autentisk levevis. Vi prøver altså å slippe unna grunnløsheten gjennom å velge det 

andre velger, slik vi forstår det. Vi synes dette er en lite treffende forklaring på akkurat 

pasienten sin problematikk. Han hadde vansker med å ta valg, og noe i ham ønsket å være lik 

andre, men han valgte likevel ikke å være lik andre. Han hadde en unik stemme i seg og så 

verden forskjellig fra mange andre, og han ga ikke slipp på dette uttrykket inni seg, men han 

var redd for å vise det frem i frykt for å bli avvist. Vi ser dette som et spørsmål om sosial 

trygghet snarere enn frykt for friheten. Kanskje er dette er en lite passende forklaringsmodell 

fordi Yalom beskriver eksistensiell skyld uten å inkludere noe av nevrotisk karakter. Denne 

pasienten lyttet i høyeste grad til den eksistensielle skylden, men han hadde problemer med å 

sette det ut i livet, noe vi tror kom av at den var sammenblandet med nevrotisk skyldfølelse.  

May (1983) mener også at målet med å lytte til den eksistensielle skylden er å være 

seg selv, men mener at når man klarer dette, så muliggjøres også å møte medmennesker på en 

god måte. May var opptatt av at pasienten må oppdage sin væren, og at dette muliggjøres ved 

at pasienten aksepteres av terapeuten. Når man har en opplevelse av å være en egen person, 

og ikke bare en refleksjon av andre, kan man begynne med å ta ansvar for eget liv (May, 

1983). Det kan tenkes at denne forklaringsmodellen også kan passe. Pasienten ble akseptert 

av terapeuten, og vi tror at han etter hvert opplevde aksepten og tok den til seg. Eigenwelt, 

moduset hvor individet kan bli klar over sin egen kamp og også sine egne potensialer, kan 

man ifølge May (1983) komme i dersom man lytter til den eksistensielle skylden, noe som er 

mulig etter at man er blitt akseptert. Først når man er i dette moduset, kan man også være i 

Mitwelt fordi man da kan se seg selv som et sosialt menneske og videre ta ansvar for 

medmennesker. Når man er bevisst at man påvirkes av sosiale forventninger, og samtidig 

bevisst sin egen væren, kan man finne frem egne, unike potensialer (May, 1983). En drøm 

pasienten hadde mot slutten av terapien kan fungere som et bilde på dette, der han var 

tryggere i seg selv, og derfor kanskje også kunne være sammen med nære på en annen måte: 

Han så seg selv som tre år og seg selv som han er nå, samtidig; begge bodde hjemme sammen 

med foreldrene. I drømmen holdt han seg selv i hånden. Han fortalte at det føltes bra, som om 

han var sin egen skytsengel, og som om han ble født på ny eller fikk en ny sjanse. Han har 

alltid lengtet etter å ha en tvilling; en som kunne bekrefte ham.  
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4.3 Å ta ansvar for et liv man ikke har bedt om 
Vi forstår det som at pasienten reagerte på den eksistensielle skylden på en nevrotisk måte. 

Han så generelt på seg selv som slem, og opplevde å ikke fortjene å være sammen med 

kjæresten. Ved en anledning spurte han terapeuten om vedkommende trodde at en som er 

slem kan bli snill, og om en som er snill kan bli slem. Her er et eksempel som vi synes 

illustrerer sammenblandingen av eksistensiell skyld og nevrotisk skyldfølelse:  

 

T: Så du hadde bestemt deg på forhånd for at du ville ha en is på bursdagen? 

P: Ja, jeg spiser jo aldri is. Og så ville jeg ha kake, ikke sant? Jeg fikk jo begge deler. 

Men det var liksom ikke noen sånn naturlig greie da, det var bare for at «nå må jeg 

ha is fordi dagen snart er ferdig» liksom. Så bare hadde vi gått utrolig lenge og bare 

nå må vi ha noe drikke eller sette oss ned, og vi gikk fra sted til sted, og jeg bare «nei, 

vi skal sitte ute, vi skal sitte ute», det er jo fint her, men nei, vi skal sitte ute. Og så 

fant vi et fint sted som var veldig fint liksom, og vi hadde bestemt at når vi skulle ha 

lunsj, så hadde jeg lyst på et bakeri. Så sier hun bare det at vi kan jo bare sitte her og 

ha lunsj her liksom. Hvorfor sa jeg liksom ikke bare at det var greit? (gråter en stund) 

Jeg har liksom ikke vært annet enn slem på denne turen (gråter mens han sier det). 

 

Den eksistensielle skylden knyttet til ulevd liv ser vi i ønsket om å spise is og kake på 

bursdagen, ønsket om å gjøre noe fint sammen med kjæresten, å sitte ute og nyte livet. Det 

var et ønske om å for en gangs skyld møte livet med liv. Det at de rigide reglene hindret ham 

fra å være spontan var sant, og det at han hadde bestemt seg på forhånd for hvordan han 

skulle nyte livet på en bestemt måte etter bestemte regler den bestemte dagen er ikke barnlig 

eller lekent, som var det han lengtet etter å være. Man kan også se for seg at det kan ha vært 

slitsomt for kjæresten, gitt at det gikk for seg sånn som pasienten så det for seg i ettertid. 

Samtidig kjente terapeuten et sterkt ønske om å ta bort denne skylden. For han er jo ikke 

slem? Han gjør jo ikke alt galt? Det var tydelig en skyldfølelse som var svært sterk i forhold 

til hva han hadde gjort. Vi ser dette som et eksempel på at eksistensiell skyld får en nevrotisk 

karakter. Han fokuserte på seg selv som skyldig og slem heller enn å reparere relasjonen til 

kjæresten. Han hadde en sprekk med overspising etter dette, fordi han opplevde å uansett 

ikke mestre hverken å spise mer uten å føle seg tjukk eller å ha det gøy sammen med 

kjæresten. Responsen hans var med andre ord å omfavne skylden. Med Buber sin 
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terminologi, kan vi si at pasienten lyste opp sine mørke rom, men sammenblandingen med 

den nevrotiske skylden kan ha preget selverkjennelsen så mye at det ble vanskelig for ham å 

ta ansvar og å oppnå positiv endring. Vi ser for oss at det var det Buber mente med at man 

ikke skal bruke lyskaster, men en vedvarende bølge av lys.  

Han forsøkte stadig å ta ansvar og ønsket sterkt å komme seg ut av sitt rigide regime. 

I de to terapiene han hadde gått i før hadde terapeutene oppfordret ham til å gå ut av 

komfortsonen. På spørsmål om hva han hadde tatt med seg fra disse terapiene var det dette 

han trakk frem. I sitt håp om progresjon, var dette noe som fikk mye oppmerksomhet hos 

ham. Et eksempel som også viser hvordan eksistensielle eller autentisk skyldfølelse var 

blandet med den nevrotiske og grunnløse skyldfølelsen, viser hvordan hans forsøk på å ta 

ansvar økte skyldfølelsen. Når han snakket om å være fri, mente han fri fra reglene sine: 

 

P: Og så er det liksom det at ting har forandret seg så mye i løp av den tida vi har 

vært sammen, ikke sant. Det har jeg jo sagt tidligere, at jeg var en helt annen da jeg 

møtte henne liksom enn det jeg er nå. 

T: Føler du skyld for det også? 

P: Ja, selvfølgelig. Jeg føler liksom at jeg har gitt meg ut for å være en annen. 

Følelsen av at man…jeg vet ikke jeg, men følelsesmessig da, man vil liksom at ting 

skal være sånn og sånn. Man vet liksom hvor bra ting har vært før og man ser liksom 

hvor bra et forhold kan være da. Og så slår det liksom inn at man vet liksom hvor lite 

eller hvor mye enkelte ting kan være med på å ødelegge ganske mye da. Om jeg bare 

hadde vært fri liksom, så hadde ting vært ganske annerledes. 

T: Mm. 

P: Det er jeg overbevist om, ikke sant. Da hadde jeg ikke trengt å stå opp klokka halv 

seks liksom, på lørdags morgen og trent, liksom. Kunne jeg ha drukket alkohol tre 

dager, liksom. Hatt seg hver dag. Det er sånn…(sukker) ja. Det er liksom bare det at 

tid, rom og sted som forfølger meg hele tiden. 

T: Tid, rom og sted? 

P: Ja, det er aldri nok tid, må følge klokka, alltid et sted jeg må være. Eller hva jeg 

skal gjøre, ikke sant. Skal være der innen der og der, så og så lenge. Det er liksom… 

Det føles som at det ikke er så mye tid for rom utenom meg da. Jeg sier liksom stadig 

til meg selv at jeg skal bli flinkere til å…prøve å være litt friere, men… 

T: Får du ikke bare mer skyldfølelse av det da? 

P: Jo, jeg gjør jo det også.  
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Etter å ha studert teorien om eksistensiell skyld som vi har presentert i denne oppgaven, 

forstår vi dette problemet blant annet som et spørsmål om avpassing av tidspunkt. Yalom 

(2011) skriver om nevrotisk skyldfølelse at den skal møtes i terapi gjennom at følelsen av å 

være et skyldig menneske bearbeides. May (1983) skriver at nevrotisk skyldfølelse vil slutte 

å være nevrotisk når man blir oppmerksom på det (s. 116). Han sier også at nevrotisk 

skyldfølelse er et resultat av ukonfrontert eksistensiell skyld (May, 1983, s. 116), og vi forstår 

ham som at han mener at man kan bli oppmerksom på den gjennom å bli anerkjent som 

menneske. Buber (1967a) skriver om nevrotisk skyldfølelse bare som noe som ikke må 

forveksles med den eksistensielle, autentiske skyldfølelsen. Siirala (1969; 1989) skriver ikke 

noe om nevrotisk skyld, så vidt vi vet. I Friedman (1991) sin tolkning av Buber sin filosofi, 

skriver han om at nevrotisk og eksistensiell skyld kan være sammenblandet (s. 277-278), men 

han skriver ikke hvordan man bør møte det. Basert på teorien, og med utgangspunkt i vår 

anvendelse av teorien på denne pasienten, ser det ut til at når man responderer nevrotisk på 

eksistensiell skyld, må man befris fra noe av den nevrotiske skyldfølelsen først. Så lenge de 

to følelsene er sammenblandet, vil man ikke kunne håndtere den eksistensielle skylden slik 

Buber (1967a) skriver at man skal; rakrygget og rolig se sine mørke sider med en jevn bølge 

av lys (s. 65).  

Yalom (2011) sitt perspektiv på eksistensiell skyld, om menneskets frykt for å ta 

innover seg at en skaper sitt eget liv, er det vanskeligere å finne hos denne pasienten. At han 

ikke våger å ta ansvar ser vi som en lite treffende beskrivelse. Han kjente nettopp på livets 

grunnløshet, og han var alene om det, og han ble skremt. En mulig forklaring på denne 

uoverensstemmelsen mellom teori og praksis kan være at det er forskjell på hvordan man bør 

møte en pasient som ikke lever etter egen indre stemme fordi vedkommende fraskriver seg 

den eksistensielle skylden og fordi man lammes av at skylden er under flombelysning. Måten 

den eksistensielle skylden holdes skjult på tror vi at kan være av stor betydning i terapi. I det 

ene tilfellet møter man også en pasient som fraskriver seg ansvar og eksternaliserer 

problemer, mens man i det andre tilfellet møter en skyldtynget person som prøver hardt å 

mestre livet. Buber skriver nettopp det at den eksistensielle skylden er høyst personlig, og at 

det ikke finnes én formalisert måte å møte den på (1967a, s. 21). 

På slutten av denne terapirelasjonen, oppsto et vendepunkt. Pasienten kom til 

påfølgende time etter den hvor han var skyldtynget på grunn av turen til Berlin, og fortalte at 

han tenkte at turen egentlig var ganske bra. Han hadde trent veldig hardt for å kompensere for 

det han hadde spist på og etter turen, men så en dag da han var ute og løp, stoppet kroppen 
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hans opp. Da lot han seg selv få lov til det. Han spurte kjæresten og noen venner om de ville 

dra et sted å slappe av og bade. Å gå i bar overkropp var ikke noe han pleide å føle seg 

komfortabel med, men plutselig kjentes det greit. Han kjente seg ganske fornøyd med seg 

selv. Han fulgte med andre ord en impuls, møtte livet spontant, og den nevrotiske 

skyldfølelsen så ut til å være mindre tilstede. Han begynte også å fortelle kjæresten mer om 

hva han tenkte på og fortalte henne blant annet når han grudde seg til noe. Kjæresten fortalte 

at hun syntes de hadde det bedre sammen. I tillegg sa han ja til å bli med foreldrene på ferie, 

noe han hadde sagt nei til de siste årene av frykt for at han skulle føle sterk skyld og behov 

for å kompensere for livsstilen etterpå. Nå føltes ikke dette like skremmende lengre. Dette var 

ikke noe terapeuten hadde oppfordret til eller som han hadde satt seg konkrete mål om.  

Det kan tenkes at det terapeutiske rommet ga han en anledning til å være spontan i 

timene. Han sa han ellers i livet snakket mye om trening og mat, men med terapeuten kom 

dette aldri opp som tema. Han fortalte i slutten av denne terapirelasjonen at terapien hadde 

fått ham til å tenke på nye måter og at han hadde blitt mer bevisst på hva han snakket med 

andre om. Bare ved én anledning ble dette tatt opp som et tema under terapien, da terapeuten 

påpekte at vi snakket om mye interessant i timene, og at det var overraskende å høre at han 

snakket så mye om mat og trening med andre. Vi utforsket hvilke samtaleemner som skaper 

nærhet og hvilke som skaper avstand. Det kan se ut som at den terapeutiske relasjonen skapte 

et rom der han kunne komme med hele seg, og som åpnet opp for at han spontant kunne 

snakke om noe annet enn han pleide. Det er mulig han i denne innsiktsbaserte terapien fikk 

mer tilgang på sitt potensiale ved at han fikk et terapeutisk rom som var mindre strukturert og 

fastsatt enn ved tidligere terapier. Reglene i terapien var ikke satt av hans strenge regime, og 

ved at den nevrotiske skyldfølelsen gradvis slapp taket kunne han utforske seg selv på en ny 

måte. Kanskje ble terapeuten internalisert som et godt objekt, og han fikk skapt en ny 

objektrelasjon som var mer i tråd med med hans potensiale. Han fikk prøvd seg frem i 

relasjonen til terapeuten og det er mulig han fikk en autentisk erfaring av det å være spontan. 

Siden terapeuten ikke oppfordret ham til å gå ut av komfortsonen, ble det ikke pålagt ham 

som en ekstra oppgave han ikke klarte å innfri, men han fikk en anledning til å selv erfare det 

å være spontan ut ifra en egen, indrestyrt motivasjon, med opphav i egne genuine potensialer. 

Den autentiske erfaringen av spontaniteten i terapirommet kan ha bidratt til at han i større 

grad også klarte å være spontan i livet ellers. Et eksempel på dette er da han spontant dro for 

å bade i stedet for å trene. Vi forstår det som at han utvidet komfortsonen innenfra, snarere 

enn å tvinge seg selv ut av den. Han snakket håpefullt om denne episoden i terapien i 
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etterkant, og det kan tenkes at denne erfaringen brakte han nærmere en ny selvforståelse. I det 

øyeblikket responderte han på livet med liv. 

 

 

4.4 Ulike perspektiver - samme relevans?  
Prabha Khanna (1969) skriver en kritikk av eksistensiell skyld, med vekt på Rollo May og 

James Bugental sine forståelser av det. Sistnevnte har vi ikke inkludert i denne teksten. 

Khanna (1969) tar blant annet opp at skyld, i den vestlige kulturen, har sterke emosjonelle 

konnotasjoner, og at å kalle det for skyld når man velger mellom potensialer, er å tøye 

begrepet utover den generelle forståelsen. Hun skriver at skyld vanligvis involverer en dom, 

og stiller spørsmål ved at begrepet brukes om noe som dreier seg om det helt dagligdagse det 

er å ta valg (Khanna, 1969). Hun viser også til Maslow og Reik som mente at mennesket har 

kapasitet til å være både godt og ondt, og trekker fra dette at «all of us have the potentiality to 

be a Hitler as well as a Gandhi» (Khanna, 1969, s. 210). Vi skal ikke drøfte her om det 

stemmer at alle har et potensiale i seg til alt. Vi vil poengtere at vi forstår det som at 

eksistensiell skyld kommer av at man ikke velger det man egentlig ønsker og ikke bruker ens 

potensialer, ikke at man velger «feil» blant ulike potensialer. Vi forstår det også som at den 

eksistensielle skylden på et vis involverer en dom, fordi det innebærer at man dømmer seg 

selv. Særlig er dette tydelig når den eksistensielle skylden er sammenblandet med nevrotisk 

skyldfølelse. Når den er sammenblandet med nevrotisk skyldfølelse, forstår vi det som at 

potensialene er lukket inne nettopp fordi man ikke har hatt mulighet til å velge sitt eget liv og 

å skape seg selv, og det er da snakk om mer enn å ta feil valg, det handler om å ta valg for å 

unngå å bli avvist av foreldre eller andre nære personer. Den eksistensielle skylden kommer 

da av de mange forsøkene på å unngå å overveldes av en nevrotisk skyldfølelse, slik vi tolker 

det. Hvorvidt man er skyldig når man ikke opplever seg skyldig fordi man skyver den 

eksistensielle skylden bort og på ulike måter lager unnskyldninger er et litt annet spørsmål. 

Vi synes vi har mindre grunnlag for å si at eksistensiell skyld er klinisk relevant når den er 

glemt, men vi synes resonnementet om at det kan være en vei til å ta ansvar for eget liv 

innenfra i stedet for med utgangspunkt i terpaeutens forslag eller andres forventninger, gir 

mening.  

Autentisitetsbegrepet har fått lignende kritikk. Autentisitet kan ses som et biprodukt 

av det vestlige, kommersielle samfunnet fordi man kan tenke seg at det oppstår som en følge 

av valgmuligheter (Straub, 2012). Først når man kan velge det ene over det andre, kan man 
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snakke om at det ene valget er mer autentisk enn det andre. Vi forstår det som at det er dette 

May (1983) og Yalom (2011) mener når de sier at valgene skaper en angst som gjør at vi 

unnlater å velge, og dermed blir skyldige. Et paradoks Julia Straub (2012) trekker frem når 

det gjelder dette er det hun kaller innside-utside-dikotomien: At vi har en idé om at det indre, 

autentiske likestilles med noe godt, mens det i virkeligheten i større grad er preget av 

ambivalens enn av utvetydig dyd (s. 14). Vi er enig i at dette kompliserer begrepet, da det å 

følge sin egen stemme eller indre lov ikke nødvendigvis er knyttet til moral og ikke 

nødvendigvis fører til noe godt for fellesskapet. Å se eksistensiell skyld i et individualistisk 

lys, fører med seg noen problemstillinger det kan være verdt å reflektere over. May (1983) 

mener at å være bevisst sin egen væren og sine egne potensialer fører til at man kan være mer 

fleksibel sosialt sett, men med utgangspunkt i denne kritikken, er vi i tvil om at dette 

nødvendigvis er kausalt.  

Buber og Siirala bruker ikke begrepet «autentisk» og de skriver heller ikke om å ta 

valg. De hever begge opp eksistensiell skyld slik at det dreier seg om noe større enn 

individet. Det gode veves inn i skylden ved at formålet med å se hele seg er at vi er det av 

fellesskapet, enten det er potensialer som Siirala er opptatt av eller krenkelser av andre som 

Buber snakker om. Både Buber og Siirala mener at vår eksistens ikke kan ses uavhengig av 

det mellommenneskelige. Når det gjelder kasuset vi har sett på, var det ønsket om tilhørighet 

som var den fremtredende motivasjonen for å slutte å flykte fra lidelsen, og det var også 

redsel for å bli avvist fra fellesskapet som var grunnleggende årsak til den eksistensielle 

skylden. Det intersubjektive perspektivet og forklaringen på hvorfor man tar på seg en 

nevrotisk skyld i utgangspunktet, fra objektrelasjonsteorien, gir også støtte til at det er det 

relasjonelle som er den viktigste drivkraften for mennesket, ikke å utvikle seg for å kunne stå 

alene. Vi vil derfor hevde at eksistensiell skyld må handle om mer enn ikke-realiserte 

potensialer for at man skal være trygg på at begrepet fører til noe godt. Vi tror også at vekt på 

fellesskap, både i terapeutens holdning om å møte pasienten som et medmenneske og i målet 

for terapien, er av betydning for å jobbe med den eksistensielle skylden når den er 

sammenblandet med nevrotisk skyldfølelse. Dette baserer vi på at man tar på seg nevrotisk 

skyldfølelse når man opplever verden som utrygg og med mulighet for å bli avvist om man 

ikke gjør det.  
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4.5 Er eksistensiell skyld klinisk relevant? 
Vi brukte et kasus for å illustrere teorien om eksistensiell skyld. Anskueliggjøringen av 

teorien  ble derfor begrenset til et tilfelle der eksistensiell skyld ble respondert på nevrotisk. 

Den eksistensielle skylden var i dette tilfellet svært fremtredende. Vi tror illustrasjonen ville 

blitt veldig annerledes dersom pasienten hadde vært en person som eksternaliserte ansvar og 

laget unnskyldninger for å ikke ta tak i eget liv. Vi vil vise denne forskjellen med en 

illustrasjon, inspirert av Buber sin lys-metafor: 

 

 
Figur 1: I det øverste bildet lyses den eksistensielle skylden på med en bred stråle av lys. I det midterste, ligger 
skylden i mørket, mens i det nederste bildet lyses skylden på med lyskaster. 
 

 

Det øverste bildet (figur 1) er slik Buber beskriver at vi bør forholde oss til eksistensiell 

skyld, med en bred stråle av lys. Det midterste er en som lar skylden ligge i mørket og ikke 

forholder seg til den, mens den nederste er et bilde av en som lyser på skylden med en 

lyskaster, som vi forstår som å se skylden sin på en nevrotisk måte. Vi ser de to sistnevnte 

bildene som to motsetninger, og mener at det må møtes ulikt i terapeutisk sammenheng. Vi 

opplever å ha mest belegg for å hevde at eksistensiell skyld er et relevant begrep når 

pasienten belyser sin skyld for sterkt til å klare å ta ansvar. I et slikt tilfelle, vil det å skille 

den grunnløse skyldfølelsen og den autentiske skyldfølelsen fra hverandre kunne være til 

hjelp for pasienten for å vite hva man kan ta ansvar for og hva man ikke kan gjøre noe med. 

For terapeuten vil det kunne være til hjelp for å se en vei ut av skyldfølelsen og for å vite 
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hvor man skal begynne og at timing for ansvarliggjøring kan være vesentlig. Vi så hos vårt 

kasus at den nevrotiske og eksistensielle skylden kan skape et selvopprettholdende mønster, 

og det å vite at den eksistensielle skylden kan være en døråpner til pasientens egen vei til å ta 

ansvar tror vi kan være et positivt bidrag til relasjonen og i forståelsen av problemet.  

Teorien om eksistensiell skyld har vist seg å være meningsfull for å forstå hvorfor 

pasienten som vi har fortalt om her opplevde så mye skyldfølelse, og hva som kan være en 

vei ut av det. Vi synes også at det som opplevdes positivt for pasienten i denne terapien 

samsvarer godt med det det noe av det den aktuelle teorien trekker frem som av betydning 

ved nevrotisk skyldfølelse og eksistensiell skyld. Vi forstår det slik at den nevrotiske 

skyldfølelsen ikke ble tatt hensyn til i de to tidligere terapiforløpene med fokus på 

eksponering og å gå ut av komfortsonen som en adekvat forklaring på hvorfor terapiene 

mislyktes. I tillegg tror vi at det å invitere pasienten inn i et fellesskap gjennom å se den 

andre som et medmenneske er av betydning ved en slik problematikk. Siirala og Buber sine 

teorier om eksistensiell skyld forklarer hvorfor dette er virkningsfullt. 

Vi vil hevde at eksistensiell skyld er et klinisk relevant begrep. Vi mener at det kan 

være særlig relevant ved kompleks lidelse og stor grad av nevrotisk skyldfølelse. 

Avslutningsvis vil vi nå komme med noen konkluderende tanker om oppgavens utforsking og 

funn. 
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5 Konkluderende tanker 
Vi har gjennom utforskingen av hva eksistensiell skyld er, hvordan viser det seg og hvordan 

man kan møte det og jobbe med det i terapi, vist at begrepet er tvetydig. Det de ulike 

perspektivene vi har studert har til felles, er at de ser eksistensiell skyld som et brudd ved 

måten vi burde leve på, om vi skal leve i tråd med vår egen eksistens. Hvilken måte dette er, 

tror vi kan avhenge av kontekst, men vi finner den individualistiske argumentasjonen til 

Yalom (2011) og May (1983) svakere enn en væren som ser mennesket som først og fremst 

sosialt (Buber, 1967a; Siirala, 1969). Vi tror at hvilket perspektiv man velger som terapeut vil 

kunne få utslag dersom pasienten opplever å ha vansker med nære relasjoner eller bærer en 

stor byrde og forsøker å ta mye ansvar alene. I lys av dette vil vi hevde at begrepet 

eksistensiell skyld bidrar til en nyansering av skyldbegrepet og gir en god ramme for å 

vurdering når man skal være med å bære pasientens byrde og løfte skylden av 

vedkommendes skuldre.  

Vi ønsket å undersøke om dette begrepet som er lite nevnt i klinisk psykologi er et 

fenomen som resonnerer også i dag. Å anskueliggjøre teorien om eksistensiell skyld gjennom 

en pasient ga oss en ramme for å forstå hvordan skylden kunne bli så sterk og en mulig måte 

å finne en vei ut av det selvopprettholdende systemet av skyld. Vi håper og tror at begrepet 

også kan være nyttig for andre å bruke. Slik vi forstår skyldbegrepet etter gjennomført 

utforskning, har dette styrket tanken vår om at eksistensiell skyld kan ses som et 

transdiagnostisk fenomen. Ulike former for flukt fra lidelse, for å bruke bildet til Siirala 

(1989), som spiseforstyrrelser, depresjon, rusavhengighet og angst, gir alle en mer rigid måte 

å være i verden på (May, 1983). Dette vil kunne skape utfordringer for individet både 

relasjonelt og med tanke på å leve etter en egen indre stemme eller lov, noe som kan skape en 

opplevelse av skyld. Ved at skylden slik ser ut til å være et fenomen ved flere former for 

patologi, tenker vi at det kan være relevant å se på skyld som et transdiagnostisk fenomen. Vi 

tror derfor at psykisk lidelse generelt kan øke den eksistensielle skylden og videre kalle til 

ansvar.  

Et siste ord om bruk av eksistensiell skyld i klinisk psykologi er at å gi seg tid og rom 

til å møte pasienten, enten med vilje og styrke, som Buber (1967b) skriver eller ved å treffes 

av pasientens piler for å dele ansvaret for den kollektive skylden, slik Siirala (1989) skriver 

om det, er nødvendig for å kunne jobbe på den måten vi her har beskrevet. Vi har valg å ikke 

ta dette med i betraktningen i drøftingen av hvorvidt eksistensiell skyld er et relevant begrep, 

men vi anerkjenner den begrensning som ligger i helsevesenets rammer.  
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6 Etterord 
Denne utforskingen har gitt oss vel så mange spørsmål som svar. Vi skulle gjerne ha jobbet 

med den mye lenger og hatt mange mange flere faktorer som vi tror kan påvirke den 

eksistensielle skylden og den kliniske bruken av det. Vi skulle gjerne undersøkt mer hva som 

fører til at vi har lett for å skyve fra oss ansvar og hva som kan være hjelpe i slike tilfeller. Vi 

ble veldig nysgjerrige på om skam har noe med saken å gjøre.  

Vi har også tenkt mye på samfunnet i arbeidet med denne oppgaven. Vi lurer på om 

idealer i samfunnet knyttet til selvstendighet og autonomi påvirker den eksistensiell skyld. 

Kan det være at skylden skjules ekstra godt når samfunnet vi lever i noen ganger  setter 

mestring over fellesskap? Med dette i tankene, runder vi av oppgaven med et dikt av Kjersti 

Wøien Håland som kan sies å problematisere Yalom (2011) og May (1983) sine tanker om at 

vi er konforme fordi vi frykter konformitet. Vi lar diktet tale for seg.  
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Kjersti Wøien Håland, fra Panikk! (2015) 

 

 

 



	   52	  

7 Referanseliste 
 

Buber, M. & Friedman, M. (Red.) (1965). The Knowledge of Man: A Philosophy of the Inter  

Human. New York & Evanston: Harper & Row, Publishers. 

 

Buber, M. (1967a). Skyld og syldfølelse. Oversatt av Bente Halmer, Oslo: Minerva Forlag.  

Originalens tittel: Schuld und Schuldgefühle, gengivelse av forelesninger holdt i 

forbindelse med et seminar om det ubevisst for dosenter og medarbeidere ved School 

of Psychiatry i Washington eller (som det står i den svenske) 1958, Heidelberg 

 

Buber, M. (1967b). Jeg og Du. Utdrag oversatt av Stein Mehren. Originalens tittel: Ich und  

Du, 1923, Leipzig: Insel-Verlag. I Buber, M. Skyld og skyldfølelse. 

 

Clement, C. (2014). Ronald Fairbairn’s Theory of the Object Relations and the Microanalysis  

of Mother-Infant Interaction: A mutual Enrichment. I B. Beebe, & F. M. Lachmann 

(Red.), The Origins of Attachment: Infant Research and Adult Treatment (s. 159-162). 

New York: Routledge. 

 

Essay. (2017). I Bokmålsordboka. Hentet 17. april 2017 på,  

ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=+essay 

 

Fairbairn, W. R. D. (1952). Psychoanalytic studies of the personality. London: Routledge &  

Kegan Paul Ltd. 

 

Friedman, M. (1991). Reflections on Hidden Existential Guilt. The Humanistic Psychologist,  

19(3), 277-288. Doi: 10.1080/08873267.1991.9986768 

 

Gullestad, S. E., & Killingmo, B. (2013). Underteksten: Psykoanalytisk terapi i praksis (2.  

utg.). Oslo: Universitetsforlaget. 

 

Hart, S. & Schwartz, R. (2009). Fra interaksjon til relasjon: Tilknytning hos Winnicot,  
Bowlby, Stern, Schore og Fonagy. Oslo: Gyldendal Akademisk. 

 

Håland, Kjersti Wøien (2015). Panikk!. Oslo: Flamme forlag. 



	  53	  

 

Ihanus, J. & Siltala, P (2011). Martti Siirala (November 24, 1922 – August 18, 2008): A  

seeker of human understanding and a unique language. International Forum of 

Psychoanalysis, 20(2), 119-124. doi: 10.1080/0803706X.2010.491835 

 

Kafka, F. (1995). Prosessen. Oversatt av: Paul Gjesdahl, Oslo: Norbok a.s. Originalens tittel:  

Der Prozess, 1925, Berlin: Verlag Die Schmiede. 

 

Kafkask. (2017). I Bokmålsordboka. Hentet 17. april 2017 på,  

http://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=kafkask 

 

Kavaler-Adler, S. (2006). From Neurotic Guilt to Existential Guilt as Grief: The Road to  

Interiority, Agency, and Compassion Through Mourning. Part I. The American 

Journal of Psychoanalysis, 66(3), 239–259. doi: 10.1007/s11231-006-9020-8 

 

Khanna, P. (1969). A Critique of Existential Guilt. Psychotherapy: Theory, Research and  

Practice, 6(3), 209-211. doi: 10.1037/h0088753 

 

Kirschenbaum, H. & Henderson, V. L. (Red.). (1990). Carl Rogers: Dialogues.  

Conversations with Martin Buber, Paul Tillich, B. F. Skinner, Gregory Bateson, 

Michael Polanyi, Rollo May, and Others. London: Constable. 

 

Kjellqvist, E-B. (2000). Döda fåglar flyger inte: Om gränser för det mänskliga. Stockholm:  

Carlsson Bokförlag. 

 

Kjellqvist, E-B. (1993). Rött och vitt: Om skam och skamlöshet. Stockholm: Carlsson  

Bokförlag. 

 

May, R. (1983). The Discovery of Being. New York: W. W. Norton & Company, Inc.  

 

Mevik, K., & Trymbo, B. A. (2002). Når foreldre er psykisk syke. Oslo:  

Universitetesforlaget. 

 

Nafstad, H. E. (2009). Introduksjon til fellesskap og individualisme. I Nafstad, H. E., &  



	   54	  

Blakar, R. M. (Red.), Fellesskap og individualisme (s. 12-17). Oslo: Gyldendal 

Akademisk.  

 

Rønnestad, M. H. (2008). Evidensbasert praksis i psykologi. Tidsskrift for Norsk  

 

 psykologforening, 45(4), 444-454. Hentet fra  

http://psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=43727&a=2 

 

Siirala, M. (1969). Medicine in Metamorphosis: Speech, Presence, and Integration. Oversatt  

av Tola, J. S & Lomas, H. London: The Camelot Press Ltd. Originalens tittel: 

Peruskatsomustemme merkityksestä lääketie-teessä: Konsultoivan psykiatrin 

havaintoja puheenkehityksen häiriöistä, 1966, supplement til Journal of Social 

Medicine av the Finnish Medical Association. 

 

Siirala, M. (1989). Fra forflytning til overføring. I Gilbert, S., Haugsgjerd, S. & Hjort, H.  

(Red.), Livslinjer: Psykiatri og humanisme. Festskrift til Endre Ugelstad (s. 65-87). 

Oslo: TANO A.S. 

 

Summers, F. L. (1999). Transcending the Self: An Object Relations Model of Psychoanalytic  

Therapy. Hillsdale, NJ & London: The Analytic Press, Inc. 

 

Stern, D. (2003). Spedbarnets interpersonlige verden (Første opplag). Oslo: Gyldendal Norsk  

Forlag. 

 

Stolorow, R. D. (2011). Toward Greater Authenticity: From Shame to Existential Guilt,  

Anxiety, and Grief. International Journal of Psychoanalytic Self Psychology, 6(2), 

285-287. doi: 10.1080/15551024.2011.552411 

 

Straub, J. (Red.). (2012). Paradoxes of Authenticity: Studies on a Critical Concept. Bielefeld:  

transcript Verlag. 

 

Tomkins, S. S. (2008). Affect Imagery Counsciousness: The Complete Edition. Volume III  

and Volume IV. New York: Springer Publishing Company. 

 



	  55	  

Yalom, I. D. (2011). Eksistensiell psykoterapi. Oversatt av Mildrid Solli, Oslo: Arneberg  

forlag. Originalens tittel: Existential Psychotherapy, 1980, New York: Basic Books. 

 

 

 

 


