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Presentationstekniskt

• Kl. 10-11.30
• Stäng av mikrofonerna när du inte pratar
• Frågor i chatten 
• Du behöver inte ha videon igång
• PPT:n finns i nyhetsinlägg på www.mals.se efter 

presentationen

http://www.mals.se/


Vilka är vi?

• Motus Animi – del av Nordic Preparedness
Behandling – Utbildning - Ledarskapsutveckling

• Thomas Ahnér
Behandlingsansvarig Motus Animi. Runt15 års erfarenhet av 
behandling inom systemtraumalära.

• Camilla Palmér
Förändringledningskonsult Nordic Preparedness. Runt 15 års 
erfarenhet av förändringsledningsprojekt, i huvudsak inom offentlig 
verksamhet



Detta ska vi prata om

• Detta är existensialism
• Vår syn på det mänskliga varande och människans 

problem
• Kort om metodens grundbultar
• Detta är mentalisering
• Detta är systemtraumalära
• Så här arbetar vi med att föra ihop det



Detta är existensialism

• Människan är en fri varelse som själv är ansvarig för 
sina ställningstaganden och val av 
handlingsalternativ. 

• Existensiellt utforskande: 

Vem är jag? 

Utforskandet av den man är och det som skapar liv i 
en själv, ens egna inre drivkrafter och vad det egna 
livssyftet är. När vi föds så är vi fulländade i vår 
existensialism. 



Existensialism i historien

• Existensialism som en filosofisk inriktning i mitten av 1800-
talet (Kierkkegard, Nietsche) – resultat av Darwin. Även Freud 
hade inslag av existensialism i sina teorier.

• Existensialismen började som filosofisk inriktning i mitten av 
1800-talet, men fick sin nutida form först under mitten av 
1900-talet med Jean-Paul Sartre i spetsen – ”Existens kommer 
före essens”

• Idag är existensialismen inte en tydlig inriktning på samma 
sätt som då, men den är en del i flera olika inriktningar runt 
om i världen. Dock förekommer inte det existensialistiska
medvetandet i någon av de vedertagna psykologiska 
inriktningarna.



Så här ser vi på människan 
och människans problem
• Människan betraktas ur ett existensiellt perspektiv
• De existensiella behoven ses som jämställda med de fysiologiska.
• Vem är jag? Och varför finns jag? 
• Människans problem uppstår då hon inte förmår betrakta sig själv 

och det som sker i henne, och då oförmågan att kunna betrakta sig 
själv gör att hon har svårt att se skillnad mellan verkligheten och 
det som sker i henne. 

• Strategier/skydd, och strategier för strategierna
• Ens existensiella värde ligger i hur det är i mig – vilket inte har 

något med verkligheten att göra
• Det som sker i alla människor är att det existensiella utforskandet i 

barn-år avbryts.
• Vi arbetar med psykologisk behandling – där det odömande och fria 

filosofiska är en viktig beståndsdel



Grunden

• Synen på människan som existensiell
varelse – där ohälsan uppstår i frånvaron
av rum mellan det som sker i en och det 
som sker utanför en

• För att utöka förmågan till existensiellt
varande så stärker vi individens förmåga
till mentalisering – i flera nivåer

• För att stärka mentaliseringsförmågan så
utgår vi från att betrakta människan ur ett
systemtraumaperspektiv



Åldersstege

• Redan tiden i magen påverkar vår utveckling som 
foster
• Vi föds med en existens – sökandet efter: Vem är jag?
• 0-2 år – Utveckling av nervsynapser
• 2-10 år – ”utstädning” av ej använda synapser
• 5-6 år – Jag är en individ och kan börja se andras 

perspektiv
• > 10 år – utveckling av mentalisering (förståelse för 

andras perspektiv)



Vem är jag? Och varför 
finns jag?



Detta är mentalisering

• Mental aktivitet genom vilken beteenden och inre 
tillstånd ges mening och länkas samman
• Betrakta sig själv och andra – särskiljande av det 

intentionella och det utanför sig själv
• Har vi en outvecklad förmåga att mentalisera så sitter 

vi fast i det som sker i oss. Vi upplever oss i detta vara 
ett offer för det som sker runt oss.
• MBT - Mentalization Based Treatment
• Mentalisering i olika nivåer – lager för lager.
• Personlighet?



Detta är systemtraumateori

• Teorin beskriver människan utifrån det system som hon 
bygger runt sig själv och i förhållande till världen
• Människan är systemisk
• Systemtrauma – ett trauma som fortfarande lever i oss. 

Traumat betraktas utifrån hur det lever i oss och i de 
system vi skapar runt oss.
• Strategierna är formade utifrån uppväxt-systemet, och det 

utrymme vi fick som barn att möta våra behov.
• Det system som vi bär med oss ramsätts av strategier och 

är många gånger resultatet av att ha blivit avbruten i vårt 
existensiella utforskande. 



Skadan – ur ett kliniskt 
perspektiv

• Hjärnans plasticitet
• HPA-axeln (kortisol, noradrenalin, adrenalin)
• Hormoner och signalsubstanser kommer av mötta 

behov (seratonin, dopamin, noradrenalin, oxytcin)
• Omötta behov leder till ett överaktiv 

kortisolproduktion – vilket vi inte vill ha. Därför går 
vi till alternativa vägar. 



Motusmetodens 10 byggstenar



Motus utvecklingsprogram

• Steg 1- Öppningen (3 dagar el. Online)
• Steg 2 – Medvetliggörandet (4 dagar el. Online)
• Steg 3 – Rörelseskapandet (6 dagar)



Certifierad 
Systemtraumatolog
• Terapeut med förmågan att uppfatta klientens 

existensiella utrymme och möjliggöra rörelse i det
• Två år – processutbildning där lärandet sker genom 

den egna existensiella processen och genom att följa 
de andras processer.
• Finns i två upplagor, en anpassad för yrkesverksamma 

och för den som vill gå utbildningen för sig egen 
process eller som vill utbilda sig till terapeut
• Fysiska träffar och onlineträffar



Mer information?

• www.mals.se
• Utveckling för ledare och yrkesprofessionella:
• Utvecklingspaket (Steg 1 + 5 vägledningssessioner a 1 h)
• Certifierad Systemtraumatolog

• Seminarier, workshops, utbildningsdagar, kortare 
föreläsningar – hör av er med era behov eller om ni 
önskar ett onlinemöte för dialog runt era 
förutsättningar. 

http://www.mals.se/




Camilla Palmér
0700-96 00 02

camilla@mals.se

Thomas Ahnér
07077-343 16

thomas@mals.se
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