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Det har gått 20 år sedan psykologen Fredrik

Bengtsson skrev sin första bok ”Att få Livet att

gå ihop – om yngre karriärmänniskors arbets-

och livsvillkor”. Syftet var att fånga det då nya

fenomenet utbrändhet som börjat sprida sig i

samhället, även bland unga och

framgångsrika människor som enligt alla mått

på lycka och hälsa borde må bra. I de

djupintervjuer med drabbade personer runt

om i Sverige som boken bygger på upptäckte

han att den bakomliggande orsaken till den

stress, ångest, depression och utmattning som

vår tids ökade psykiska ohälsa handlar om,

hade en existentiell grund. 

Trots högre utbildning, god karriär, ett rikt

socialt liv och ett liv präglat av möjligheter

gick allt fler in i en återvändsgränd, den

berömda ”väggen”, trots att alla parametrar

på det som skapar lycka i livet var uppfyllda.

Orsaken var en krock mellan samhällets och

arbetslivets normer och värderingar och den

personliga frågan om mål och mening i livet. 

Med de materiella behoven på plats fanns en

längtan efter, och ett sökande efter, mening -

ett slags existentiellt sökande i en värld fylld

av materiellt överflöd. 

Kännetecknande var att många saknade ord

för att beskriva sin belägenhet och upplevde

en total oförståelse från det omgivande

samhället.Sveriges och Västvärldens svar på

den psykiska ohälsan blev förenklande och

linjär. Psykofarmaka; ångestdämpande,

antidepressiva och sömntabletter samt KBT

(Kognitiv Beteendeterapi) blev formeln för att

fådem som föll ur att komma på banan igen

och att återgå till jobbet och till en ”normal

vardag”.

2017 blev den psykiska ohälsan i Västvärlden

den främsta orsaken till sjukdom enligt WHO

och i Sverige är det över 1 miljon människor

sommedicinerar och som mår dåligt. Lidandet

ökar för varje år, men trots 20 år av ett recept

som inte (gett) resulterat i någon förbättring

på nationell eller global nivå, har samhället

inte presenterat några alternativa lösningar. 

Det som däremot utvecklats är människors

egen uppfattning och förmåga att beskriva

sitt lidande, vilket gör att allt fler uttrycker

känslor av meningslöshet till en sjukvård och

en psykiatri som står handfallna inför

existentiella frågor (som) de inte är utbildade i

att hantera och som det inte finns någon

medicinsk bot för.
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Mot bakgrund av de insikter som Fredrik

Bengtsson fick i mötet med drabbade

människor vidareutbildade han sig till

existentiell psykolog och startade företaget

Haga Livscenter som en motreaktion till det

rådande paradigmet. 

Under 20 år har företag, försäkringsbolag och

privatpersoner anlitat hans och företagets

tjänster inom Existentiell Psykologi, där

Rehabiliteringsprogrammet "Livsplanering"

hjälpt tusentals drabbade människor i Sverige

och i andra länder att förstå sitt lidande och

sina symptom och att upprätta en personlig

hållbarhet. 

I augusti 2020 kom boken ”Lifeplanning – a

holistic approach to treating burnout and

depression” som tar ansats i en ny filosofi om

livet och vad som skapar mening i den tid vi

lever i nu. 20 års praktisk och vetenskapligt

dokumenterad erfarenhet av tillämpningen av

detta program har utmynnat i en välförankrad

plattform att kommunicera att det finns en

annan väg att gå för att komma tillrätta med

den psykiska ohälsan som präglar vår tid.

Samtalsserien "Nya perspektiv på psykisk

(o)hälsa och ett hållbart liv" är ett forum som

syftar till att skapa diskussion och debatt om

frågorna som rör vårt samhälle och om hur vi

mår utifrån en helt annan infallsvinkel än den

rådande. 

I stället för att fokusera på symptom och

anpassning till strukturer och system som vi

upplever som meningslösa vill vi lyfta

perspektiv om (ett nytt narrativ –) en ny

berättelse om vad mening och livskvalitet

handlar om på 2020-talet.

Ett försäkringsbolag som tidigt tog ställning

för att verka för Hållbara Företag och Hållbara

Människor är Euroaccident AB. Sedan 2015

har Fredrik Bengtsson och bolaget ett nära

samarbete och en samsyn kring hur man med

gemensamma krafter kan bidra till att

människor som söker hjälp för psykisk ohälsa

får ett bemötande som man inte kan hitta i

vården eller på annat håll. 

De holistiska och välbeprövade metoder och

program som grundar sig på den existentiella

psykologin, där frågan om mening står i

centrum som Fredrik och Haga Livscenter har

utvecklat och jobbat med i 20 år, får via

Euroaccident en spridning till allt fler

människor i Sverige och nu även i Norge och i

Danmark.

Varmt välkommen att ta del av alla

publicerade avsnitt i samtalsserien här. 
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