
1

Lukas
psykoterapi, existentiella samtal och utbildning... i hela Sverige • Sommar  2012

Medlemstidning för förbundet S:t Lukas - bli medlem du också • www.sanktlukas.se

Sa
nk

t

Passionerat förhållningssätt till livet - Göran Greider, Martin Lönnebo, Karin Sidén och 
Martin Ingvar • Passionerade företagare i balans • S:t Lukas startar aktiebolag • Samtal 
när som helst på dygnet • Skilda världar blir en med hjälp av gruppterapi

Tid för 
   Passion



2

Direktorn har ordet

Många av oss lever med eller för en passion. Vi bärs framåt av en idé, en verksamhet, eller ett intresse. Det kan handla om 
att köra mc, att dreja med lera, fiska, sjunga i kör eller något annat. I den stund vi får hålla på med det som vi drivs av och 
som ger oss energi, kan vi känna mening med tillvaron och lust att gå vidare.

Att uppleva en inre drivkraft är viktigt för oss som människor och det gör att vi utvecklas genom åren. Erik H Eriksson 
beskriver detta i sin teori om den psykosociala utvecklingen*. Varje fas i livet, från spädbarnsåldern till ålderdomen, har sin 
egen kris som i bästa fall kan ge en människa grundtillit, autonomi, initiativ och identitet. När tillräckligt goda förutsätt-
ningar finns för ett barn så skapas en inre vilja till utveckling och aktivitet.

Den andra sidan av Erikssons utvecklingsteori är att vi inte tror oss själva om något, i utvecklingsfaserna kan vi istället 
hamna i misstro, skuld, tvivel, stagnation och isolering. Tyvärr hör vi idag rapporter om unga människor som inte drivs av 
något och som inte har lust till något. Passionen har kanske släckts, eller i värsta fall inte fått någon näring. På samma sätt 
hör vi om flyktingar som kommit till vårt land och inte kan känna framtidstro.

Därför är det viktigt att låta passionen och den lust man känner ta plats. Det är då vi kan utvecklas som människor, sprida lust 
och glädje och få andra runt omkring oss att upptäcka den fägring som finns i naturen och som får människor att blomma.
Min förhoppning är att sommaren får bli den tid då lusten och passionen får mer utrymme i våra liv. 

Med önskan om en god sommar…  

Direktor Anders Persson

* Denna teori finns beskriven i boken 

Den fullbordade livscykeln av Erik H Eriksson.
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”Den blomstertid nu kommer 
med lust o fägring stor”

Assar Hansson går i pension på heltid  
Assar Hansson har haft olika positioner inom S:t Lu-
kas: ordförande i S:t Lukas Sverige, ordförande i S:t Lu-
kas i Västerås, och under 2011, ordförande i S:t Lukas 
Värmland. Nu, när han snart fyller 70 år, går han i pen-
sion. Han avtackades vid S:t Lukas Sveriges årsstämma 
och berättade då att 
han nu äntligen skulle 
få mer tid för familjen 
samt möjlighet att 
studera två ämnesom-
råden som han alltid 
varit intresserad av: 
folklivsforskning och 
hjärnans funktioner Fo
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S:t Lukas förbereder nytt AB
Text och foto: Lena Bergquist 

Två frågor till Anders Lidbeck 
1. Vad händer med de föreningar som 

vill behålla sina mottagningar och inte 

gå med i aktiebolaget?

–  I det förslag som förbundsstyrelsen 
vill fortsätta att utreda, tillsammans med 
de föreningar som vill bilda ett gemen-
samt aktiebolag, kommer de föreningar 
som inte vill överföra sina mottagningar 
till aktiebolaget att fortsätta sin verk-
samhet som tidigare. Det innebär att de 
är självständiga juridiska personer som 
är huvudmän för sina mottagningar och 
är anslutna till Förbundet S:t Lukas på 
samma sätt som tidigare. Dessa fören-
ingar och deras mottagningar kommer 
att arbeta efter den värdegrund, de 
stadgar och riktlinjer som fastställts av 
S:t Lukas fullmäktige. På motsvarande 
sätt kommer de föreningar som inte har 
egna mottagningar att vara anslutna 
till förbundet och arbeta med samma 

värdegrund, stadgar och riktlinjer. 
Aktiebolaget och deras mottagningar 
kommer också att arbeta utifrån S:t Lu-
kas värdegrund och riktlinjer. Förslagets 
syfte är dels att skapa mer kompetenta 
och konkurrenskraftiga mottagningar 
för våra konfidenter och kundorganisa-
tioner och dels ge föreningarna mer tid 
och kraft till föreningsverksamhet för att 
arbeta med frågor som rör vår idégrund. 
Vi ska också komma ihåg att det är 
medlemmarna och därmed de ideella 
föreningarna som utgör förbundet S:t 
Lukas och är ägare av det nya aktiebo-
laget.  

2. Vad gäller för en nybildad förening i 

framtiden som vill starta en mottagning, 

kan det ske lokalt eller måste mottag-

ningen tillhöra aktiebolaget?

– Vad som gäller i framtiden om en 
nybildad förening vill starta en egen 

lokal mottagning går inte att svara på 
idag. Men enligt dagens värdegrund, 
stadgar och riktlinjer finns inga formella 
hinder att en förening startar en mottag-
ning. Även om det borde ske i form av 
en ny lokal mottagning i aktiebolaget. 
Då avsikten med det gemensamt ägda 
bolaget är att stärka vår framtida mot-
tagningsverksamhet både ur det lokala 
och nationella perspektivet.

Två frågor till Leni Björklund
1.Vilka positiva förändringar hoppas du 

att bolagiseringen ska leda till för fören-

ingar, mottagningar och kunder? 

– Förbundsstyrelsen arbetar med denna 
fråga eftersom det finns ett starkt stöd 
från föreningarna att ta itu med de 
svagheter vår organisation har då om-
världen har förändrats. Vi behöver ha en 
betydligt starkare föreningsverksamhet 
som kan attrahera nya medlemmar. Vi 
måste också tillsammans kunna delta 
mer aktivt i samhällsdebatten i de frågor 
som rör vår idégrund. Det förutsätter 
ett starkare idéarbete ute i föreningarna, 
vilket är svårt att klara av för styrelser 
som också ska föra mottagningsverk-
samheten framåt i en konkurrensutsatt 
verklighet. Vi måste därtill skapa en 
starkare ekonomisk grund för att kunna 
utveckla mottagningarnas metoder 
att möta människor som behöver S:t 
Lukas tjänster. För att nå dit behöver 
vi samarbeta mer än vi gör i dag, både 
över föreningsgränser och mellan olika 
mottagningar. En ny associationsform 
för mottagningsverksamheten ska un-
derlätta för S:t Lukas att klara detta.

2. Ser du något som är negativt med 

förändringen?

– Det finns många risker i en föränd-
ringsprocess. Det vore mycket negativt 
om den klyfta som fanns vid fullmäkti-
gesammanträdet vidgas i ett läge där vi 
måste fungera bättre tillsammans. För-
bundsstyrelsen måste ägna det proble-
met mer uppmärksamhet i det fortsatta 
förändringsarbetet  

DDen 21 april hade S:t Lukas fullmäktigesammanträde på Ersta Konferens i 
Stockholm. Då uppdrogs åt förbundsstyrelsen att utse en arbetsgrupp som 
förbereder bildandet av aktiebolaget inom S:t Lukas. Bolaget ska kunna 

ta över ansvaret för de mottagningar som föreningarna vill överlåta till aktiebolaget. 
Beslut togs också om att förbundsstyrelsen ska utse en valberedning för att välja en 
interimstyrelse för det nya aktiebolaget. 
Förbundet kommer även i framtiden att samla alla föreningar oavsett om de har mot-
tagning i egen regi eller överlåtit den till aktiebolaget. Bolagsbildningen kan komma 
att ske någon gång nästa år. Sju föreningar reserverade sig mot beslutet. 
I höstens nummer av Sankt Lukas återkommer vi med mer information från den nya 
arbetsgrupp med representanter både från förbundsstyrelsen och de föreningar som 
vill vara med och fortsätta processen mot ett aktiebolag. Tidningen kommer också att 
möta en förening och mottagning som väljer att fortsätta sitt samarbete som förut. 
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Passion
Text: Lena Bergquist

Ordet passion betyder stark kärlek till något eller någon, det kan också handla om begär, lidelse och 
lidande.  I tidningsställen hittar vi månadsmagasinen som lockar läsaren med sommarpassionen som 
väntar om hörnet. Hängivna idrottsälskare planerar hela sommaren efter OS i London och passione-
rade trädgårdsodlare vaktar sina dahlior med livet som insats så att dessa ska överleva järnnätter och 
sommarhagel. Men passion är så mycket mer, de fem följande sidorna i tidningen är fyllda av pas-
sion utifrån olika synvinklar och personliga erfarenheter. Nationalmuseums vår- och sommarutställ-
ning ”Passioner – konst och känslor genom fem sekel” är skapad av utställningskommissarie Karin 
Sidén som sedan i våras också är chef för Waldemarsudde. Författaren, hjärnforskaren och profes-
sorn Martin Ingvar förklarar passion kort och gott som olika homeostatiska mekanismer. Författare 
och biskop emeritus Martin Lönnebo, är inte mycket för de yviga uttrycken, men hans passion till 
livet och hela skapelsen går inte att ta miste på, den är varmt glödande. Forskarna Sara Thorgren 
och Joakim Wincent vid Luleå tekniska universitet undersöker något så ovanligt som entreprenörens 
och den egna företagarens passionerade förhållningssätt till sitt arbete.  Passion kan också vara en 
musikalisk framställning av Jesu lidande och död utifrån något av de fyra evangelierna, till exempel 
evangeliet enligt Lukas som är chefredaktören och poeten Göran Greiders favoritevangelium. Vi 
läsare håller naturligtvis med – Lukas är bäst!

n tillsluten lustgård            

är min syster, min brud,        

en tillsluten brunn,            

en förseglad källa. 

Såsom en park av granatträd 

skjuter du upp,            

med de ädlaste frukter,        

med cyperblommor och nardusplantor, 

med nardus och saffran,        

kalmus och kanel            

och rökelseträd av alla slag,        

med myrra och aloe            

och de yppersta kryddor av alla slag. 

Ja, en källa i lustgården är du,

en brunn med friskt vatten            

och ett rinnande flöde ifrån Libanon.»

Det var sensommar 

1995 och Martin Lönnebo hade ny-

ligen pensionerats från sin tjänst som biskop 

i Linköpings stift. Nu var han i Grekland för 

att båtluffa, läsa och ha roligt. Men så kom där en 

storm, en alldeles för tidig höststorm, och tvingade bå-

ten till hamn. Ön han hamnade på var liten, 47 invånare 

inklusive byns präst. Martin Lönnebo fick tag på ett litet 

rum, och i det rummet började han skissa fram Fräl-

sarkransen. Idag finns radbandet Frälsarkransen på 

tiotusentals handleder, i fickor och i väskor. 

www.fralsarkransen.se

Höga visan ur Bibelns Gamla Tes-
tamente anses vara en av de mest 
passionerade texterna som skrivits. 
Boken är indelad i åtta kapitel och 
består av kärlekslyrik.
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Martin Lönnebo 
biskop emeritus, författare och föredragshållare
Martin Lönnebo var biskop i Linköpings stift i femton år och 
gick i pension 1995. Han är också författare och har skrivit 
ett trettiotal böcker och skrifter. Han är bland annat känd för 
att ha skapat ett radband som bärs på handleden, ”Frälsar-
kransen” 

Vad är passion för dig?
– Passion i meningen av stormigt 
känsloliv äger jag inte. Jag är till mitt 

väsen västerbottnisk småbonde 
av den fromma sorten. De liknar 
bonden Pavo i Runebergs dikt. En 

missväxt eller två får dem inte ur 
balans. Stoicismen och sinnesron 
är grundhållningen. Förnöjsamhet 
är den dagliga födan. Jag gillar 

människor som är eftertänksamma, 
och blir därför alltför lätt avvaktande 
när jag ser känsloutbrott för små-

saker hos människor vilka borde ha 
passerat trotsåldern. Men naturligtvis 
är jag samtidigt passionerad. Man 
kan inte vara helt levande om man 
inte engagerar sig, älskar något mer 
än annat. Och jag har vördnad för 
sorgen. Jag är förbunden familj och 
vänner och i vidare mening själva 
livet, det biologiska och det andliga. 
Sålunda talar jag ständigt om mil-
jöfrågor och om Gud.  Att ha något 
riktigt viktigt att leva för är hållbar 
och nyttig passion  

Göran Greider 
poet, debattör och chefredaktör på Dala Demokraten

I påskas, under passionstiden, turnerade en nyskriven Lukaspas-
sion i Sverige, fjorton orter fick möjlighet att lyssna till evangelie-
texter och dikter av Göran Greider, tonsatta av Rolf Martinsson. 
Lukas hör till Göran Greiders favorit bland evangelisterna, särskilt 
när Lukas berättar om vandrarna från Emmaus som sorgsna efter 
vad som hänt Jesus tar sig tillbaka till sin hemby. En främling slår 
följe med dem, plötsligt känner de igen Honom…

– För mig är det den viktigaste bilden 
om vad Jesusgestalten är för något. 
Jag tror inte på fysisk återuppståndel-
se, mer att Jesus kan återuppstå inom 
oss som något att förhålla sig till. Det 
finns en oerhörd gestaltskapande kraft 
i våra psyken, menar Göran Greider.

Om Jesus uppstod inom dig, på vilket 
sätt skulle du märka det?
– Att jag fylls av tillit till omvärl-
den. Hopp. Så har det ibland känts i 
depressiva stunder - ett ljus kommer 
från Jesusgestalten. 

Passion och lidande - hur hör det 
ihop i Lukaspassionen?

– Passion är ett slags förhöjt med-
vetande - livet rycker närmare, all 
likgiltighet upphör. Man står öppen 
för omvärlden och orkar se det 
lidande som där finns, och kanske 
också hantera sina egna tillkorta-
kommanden. 

 
I Lukaspassionen nämnder du dagens 
situation i Palestina och Israel, vad 
skiljer passion i det här sammanhang-
et från fundamentalism?
– Passion innebär att öppna sig för 
andra människor och se orättvisor. 
Fundamentalism betyder att sluta sig 
för omvärlden  Fo
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6PassionUtifrån ditt arbete med utställningen 
- vad är eller består passion av, anser 
du?
Utställningen har en huvudtitel ”Pas-
sioner” och en undertitel ”Konst 
och känslor genom fem sekler” som 
tillsammans förtydligar utställning-
ens tematik. Huvudtiteln återgår på 
begreppet Passioner (i pluralis) och 
hur det användes i synnerhet under en 
tidigmodern period då det vanligtvis 
syftade på olika starka känslor, däri-
bland sorg och lidande, med tydliga 
referenser till Passionshistorien, det 

vill säga berättelserna om Jesu lidande 
och död. Passioner som begrepp 
användes i den tidigmoderna perioden 
även som synonymt med ”känslor”. 
Eftersom Nationalmuseum är ett 
konstmuseum för äldre europeisk 
konst har en utgångspunkt för utställ-
ningen varit hur känslor har tolkats 
och visualiserats i den tidigmoderna 
konsten, i verk från antiken fram 
till omkring år 1800, men också hur 
denna bildtradition har tolkats ända 
in i vår egen tid. En viktig del i utställ-
ningen handlar om viljan att väcka 

empati och medlidande hos betrakta-
ren, något som var en viktig funktion 
för den äldre religiösa konsten med 
motiv från bland annat Passionshisto-
rien där starka känslor som lidande, 
sorg och smärta särskilt fokuseras. 
Idag laddas begreppet Passioner med 
delvis andra innebörder och det för-
knippas särskilt med lidelser, kanske 
framförallt den erotiska lidelsen. 
Begreppet kan upplevas något slitet 
i vår tid då det används i en mängd 
olika sammanhang, så även i reklam. 
Utställningen ger besökaren möjlig-
het att reflektera över hur ett begrepp 
som Passioner fylls med delvis olika 
innebörder över tid och rum, något 
som är intresseväckande i sig.  

Hur har begreppet passion förändrats 
för dig - från det du började arbetet 
med utställningen till i dag?
Eftersom jag har arbetat med utställ-
ningens tematik, urval och gestaltning 
i många år har jag haft lång tid på mig 
att reflektera över begreppet Passioner, 
hur det kan uppfattas idag och hur det 
har uppfattats i olika tider och i skilda 
sammanhang. Väljer jag att förskjuta 
betydelsen mot ”lidelser” eller ännu 
mer allmänt ”engagemang” så kan det 
sägas vara en del av känslolivets förut-
sättningar och det finns inrymt i stort 
sett i alla konstverk där känslor och 
känslolägen tematiseras, så även i den 
äldre konsten.  Men jag kan också välja 
att utifrån en äldre, tidigmodern posi-
tion närma mig hur passioner (känslor) 
tolkades i bild. Ett spår utgör Charles 
Le Brun´s inflytelserika Caractères des 
passions från det sena 1600-talet som 
i generationer påverkade konstnärer 
inom i synnerhet en klassicerande tradi-
tion. Men jag kan i utställningen även 
följa känslouttrycken förmedlade i färg 
och form i verk av till exempel Edvard 
Munch, med stegrade uttryck av pas-
sioner (känslor), där lidelsen utgör en 

Karin Sidén chef och överintendent på Waldemarsudde  

Passion på Nationalmuseum

Passioner – konst och känslor genom fem sekler. Att kunna tolka känslor är 

allmänmänskligt och livsnödvändigt. Utställningen Passioner handlar om hur 

känslor har tolkats och avbildats i konsten från 1500-talet fram till idag. När-

mare 200 verk av Rembrandt, Edvard Munch, Bill Viola och många fler visas 

fram till 12 augusti 2012.

Fo
to

: N
a

tio
n

a
lm

u
se

u
m



7Passion”Oavsett vägval förutsätts betraktarens 
vilja till tolkning av verken som ett uttryck 
för ett djupt liggande behov att försöka 
förstå och tolka känslor. I stort sett varje 
mellanmänskligt möte förutsätter en sådan 
tolkande akt. Kring allt detta handlar ut-
ställningen ytterst.”  

viktig del. I utställningen har jag valt att 
särskilt följa hur känslor har uttryckts 
via mimik, gestik och kroppsspråk i den 
västerländska konsten från renässansen 
fram till idag.   

Vad vill du att besökarna ska få ut - 
uppleva, känna, lära sig - av utställ-
ningen?  
Eftersom känslor och känslolivet 
angår oss alla, lyfter utställningen 
fram ett angeläget ämne med kon-
sten i fokus. Viljan att förstå, tolka 
och kommunicera känslor är inte 
bara allmängiltigt, det har intresserat 
konstnärer i alla tider. Vissa konstnä-
rer och vissa perioder har särskilt valt 
att skapa närmast ”retoriska språk” 
för att visuellt begripliggöra käns-
lolivet, en ambition som också har 
funnits inom vetenskapen däribland 
i fysionomiken, psykologin och neu-
rovetenskapen. Andra konstnärer och 
perioder har arbetat mer subtilt och 
låtit konstens egna formala kriterier, 
färgen och formerna, uttrycka skilda 
känslor och känslolägen. Oavsett 
vägval förutsätts betraktarens vilja till 
tolkning av verken som ett uttryck för 
ett djupt liggande behov att försöka 
förstå och tolka känslor. I stort sett 
varje mellanmänskligt möte förutsät-
ter en sådan tolkande akt. Kring allt 
detta handlar utställningen ytterst. 
Och min förhoppning är att besö-
karna ska reflektera över frågor som 
dessa och kring det egna förhållandet 
till känslor och känslolivet. Vill vi visa 
vad vi känner, eller dölja det? Vilka 
känslor uppväcks hos mig när jag 
betraktar bilden av en lidande män-
niska?  Och hur svårt är det inte att 
tolka ett ständigt, föränderligt käns-
loliv hos andra och i bild? Och hur 
viktigt är det inte, detta till trots, med 
en tolkande akt för att kunna fungera 
med andra och i livet?  

Vad väcker passion hos dig?   
Som människa lever jag, liksom 
andra, i och med mina känslor. Jag 
försöker förstå och tolka egna och 
andras känslor, med de svårigheter 
och möjligheter som det innebär. Det 
är viktigt, intressant men inte lätt.  

I mötet med dem jag älskar väcks 
känslorna hos mig, i mötet med 
orättvisor och mänskligt lidande, i 
mötet med konst och musik.

Vilket konstverk med ”passionstema” 
skulle du välja?  
Ett av mina favoritverk är Rineke 
Dijkstras videoverk The Weeping 
Woman som i bild följer den tolkande 
akten hos ett antal engelska skolbarn 
på Tate. Rineke Dijkstra följde där ett 
museipedagogiskt projekt där några 

engelska skolbarn fick se ett verk av 
Picasso som föreställer en gråtande 
kvinna (porträtt av gråtande kvinna - 
Dora Maar - av Picasso från 1937 på 
Tate). Det fina med Dijkstras verk är 
att Picassos porträtt aldrig visas i bild, 
det man får se och höra är istället 
barnens reflektioner, upplevelser och 
resonemang om verket och de känslor 
man tycker att det förmedlar. Barnens 
tolkningar är fascinerande, liksom de-
ras inlevelse förmedlat inte minst via  
mimik, gestik och kroppsspråk  

Karin Sidén ansvarig för utställningen ”Passioner – konst och känslor genom 

fem sekler” på Nationalmuséet och sedan några månader chef och överintendent 

på Waldemarsudde.
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Martin Ingvar 
författare och professor i integrativ medicin 
Martin Ingvar är professor i integrativ medicin vid institutio-
nen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet. Frågan 
är: har han hjärnkoll även på passionens uppkomst?

Vad händer i oss när vi känner 
passion?
– Passion och besatthet spelar med 
de olika homeostatiska mekanis-
mer som ingår i känslosystemet. 
Det betyder att alla de vanliga 
transmittorernas styrning gått 
överstyr. Komplext och svårstu-
derat eftersom instansieringen 
av passion är svår att beskriva i 
experiment.

Vad är skillnaden mellan passion 
och besatthet?
– Passion är den subjektiva upple-
velsen av mycket stark motivation 
att uppnå något. Besatthet är att 
andra anser att passionen är irra-
tionell. Båda kan ha rätt. Eller fel.

Vad känner du passion inför? 
– Framåtskridande! 

Vill du ha Hjärnkoll på 
värk och smärta? 
Professorn och författaren Martin 
Ingvar och journalisten Gunilla 
Eldhs bok Hjärnkoll på värk och 
smärta kan bli din! Skicka ett vykort 
till Förbundet S:t Lukas före den 
6 augusti så drar direktor Anders 
Persson tre vinnare i brevskörden. 
Namnen på vinnarna publiceras 
på vår hemsida under v 32. Boken 
kommer med posten. 

En miljon människor i Sverige lider 
av olika former av smärta. Kroniska 
smärtdiagnoser har ofta en gemen-
sam nämnare: smärtregleringen i 
hjärnan arbetar inte som den ska. 
Med hjälp av mental och fysisk trä-

ning kan smärtregleringen påverkas 
och fungera bättre. Musklernas 
smärtsystem samverkar med det cen-
trala systemet, därför kan träning på-
verka kronisk smärta på ett positivt 
sätt. Förutom muskelträning så kan 
KBT (kognitiv beteendeterapi) eller 
ACT (Acceptance and Commitment 
Therapy) hjälpa oss att träna tanke-
kraften så att den tjänar oss istället 
för smärtan. Alla borde få tillgång till 
mental träning eller psykoterapi, det 
är både positivt för smärtpatienterna 
och bidrar till en ekonomisk vinst 
för samhället, menar Martin Ingvar 
och Gunilla Eldh. S:t Lukas erbjuder 
ACT på flera ställen i Sverige, bland 
annat på Stockholms mottagning där 
Carola Johansson och Bodil Thiberg 
arbetar 

Vad innebär ACT?  
Acceptance and Commitment Therapy, ACT, är en vetenskapligt 
förankrad psykoterapeutisk metod och en ny form av kognitiv 
beteendeterapi, KBT. Utifrån vetenskapliga studier kring det 
mänskliga medvetandet har behandlingsmodellen och metoder 
utvecklats under tjugo år till en modern form av beteendeana-
lys. Centralt för behandlingen är hur personen vill leva sitt liv, 
hur han/hon lever idag samt på relationen mellan personen och 
dennes inre upplevelser 

Vinn en bok f
ör 

sommarläsning!
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9Passion– Vetenskapsrådets anslag innebär att 
vi kan arbeta med grundforskning, 
vilket är viktigt för oss. Vi kommer 
att följa cirka 1000 företagare under 
tre års tid. Vi undersöker det här äm-
nesområdet utifrån helt andra vinklar 
än tidigare passionsforskning och det 
känns mycket spännande, berättar 
Sara Thorgren, forskare vid Luleå 
tekniska universitet.

Forskarna använder fyra kriterier 
som ska fånga upp de företagare 

som har ett passionerat förhållnings-
sätt till arbetet. De ska känna starka 
och positiva känslor inför företaget 
och lägga ner mycket tid och energi 
på arbetet. De ska också uppleva 
att engagemanget känns viktigt och 
att företagandet bidrar till deras 
självbild. Forskarna hoppas kunna 
ta reda på hur passion påverkar ett 
lyckat företagande, vilket i sig är 
ett svårt begrepp att definiera. Den 
enskilda företagaren kan göra en 
egen bedömning som inte stämmer 

Passionerade 
företagare i balans
Text: Lena Bergquist

Professor Joakim Wincent och forskaren Sara Thorgren vid Institu-
tionen för ekonomi, teknik och samhälle vid Luleå tekniska univer-
sitet, undrade över hur det kom sig att just entreprenörer kände så 
starkt för sina uppgifter och vilka konsekvenser det skulle kunna 
få för företagaren och företaget? Tillsammans sökte de bidrag från 
Vetenskapsrådet för att få möjlighet att svara på dessa frågor och 
fick anslag för tre år, från och med 2011 till och med 2013. De har 
arbetat fram tre enkäter riktade till företagare som startade aktiebo-
lag 2008. Den första enkäten skickades ut 2011, den andra kommer 
att skickas i år och den tredje under 2013. Till hösten intervjuar 
forskargruppen trettio företagare och de får bland annat svara på 
frågan: Hur kommer det sig att man utvecklar en sådan passion för 
sitt arbete och företag?

Kriterier för passionerat 
förhållningssätt till arbetet
1. Du har starka positiva känslor 
inför ditt arbete
2. Du ägnar mycket tid och energi 
åt ditt arbete
3. Du anser att ditt engagemang i 
arbetet är viktigt
4. Arbetsuppgifterna bidrar 
till din självbild: arbetsuppgif-
terna är identitetsskapande och 
stärkande  

Företagare i handledning 
behöver fundera över...
Den passionerade företagaren 
behöver vara uppmärksam på: 
Tar företagandet en överdrivet 
stor plats i ditt liv? Känner du 
dig mest bekräftad i din före-
tagarroll? Avstår du från ett liv 
utanför företagandet? Känner du 
dig ohälsosamt pressad när du 
spenderar tid på företagandet? 

Den företagare som känner brist 
på passion kan fundera på: 
Får din person/personlighet 
tillräckligt stor plats i företagan-
det? Har du i ditt företagande 
hittat ett positivt sammanhang? 
Upplever du att du gör skillnad? 
Stämmer dina arbetsuppgifter 
överens med din kompetens: 
behöver du större utmaningar el-
ler högre kompetens för att hålla 
jämna steg med företaget? 

Traditionell forskning inom företagande beskriver och förklarar ofta de logiska proces-
ser som entreprenörer använder sig av när de upptäcker affärsmöjligheter och fattar 
beslut, men att vara entreprenör handlar lika mycket om att upptäcka affärsmöjlig-

heter och investera kapital utifrån en inre övertygelse som andra betraktar som riskfylld och 
osäker. Företagare brukar ofta förklara lyckade beslut med fingertoppskänsla, magkänsla och 
passion, det vill säga sådant som frångår logiska och medvetna resonemang. Faktum är att 
kända entreprenörer, till exempel Anita Roddick som startade Body Shop, har tillskrivit pas-
sionen den kanske viktigaste dimensionen i sitt beslutsfattande. Trots detta lyser vetenskapliga 
studier om entreprenörers passionerade förhållningssätt med sin frånvaro. Samtidigt har man 
inom psykologin kommit långt inom affektforskning, en kunskap som tillämpas inom en-
treprenörskapsfältet. Genom att studera passionens påverkan utifrån ett företagarperspektiv 
väljer forskarna Sara Thorgren och Joakim Wincent vid Luleå tekniska universitet att gå på 
nästintill outforskad mark.
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Professor Joakim Wincent har 
kontakt med forskare över hela 
världen. Möjligheten för entreprenö-
rer att utveckla sina företag har stor 
betydelse för ett lands ekonomiska 
utveckling, därför är intresset för 
forskning inom ämnet stort. 
Joakim Wincent arbetar på Luleå 
universitet, Institutionen för eko-
nomi, teknik och samhälle, avdel-
ning Innovation och Design. 
– Forskningen om entreprenörers 
passion för sitt företagande har 
sin utgångspunkt utifrån Luleå 
tekniska universitet och forsk-
ningsämnet entreprenörskap, men 

bedrivs i samarbete med ett flertal 
välrenommerade forskare som 
återfinns internationellt. Exempelvis 
har forskarna arbetat med Weather-
head School of Management vid 
Case Western Reserve University i 
USA och Universitetet i Ljubljana, 
Slovenien. Målsättningen med dessa 
samarbeten är att skapa teoretiska 
ramverk och utgångspunkter för 
verktyg som kan ta tillvara män-
niskors inre drivkrafter och passion, 
men också modeller som kan an-
vändas för att förstå hur man kan 
undvika att passion går överstyr, 
berättar Joakim Wincent 

med eventuell vinst och hur många 
anställda som finns i företaget. 
 
Ny amerikansk forskning visar att 
företagare som är passionerade och 
visar stort engagemang lockar många 
riskkapitalister att satsa pengar i 

verksamheten. Sara Thorgren tycker 
att tv-programmet Draknästet på 
SVT, är ett bra exempel på detta.
– Jag kan naturligtvis inte låta bli 
att analysera hur riskkapitalisterna i 
studion förhåller sig till de entreprenö-
rer som presenterar sina innovationer. 

Precis som den amerikanska forskning-
en visar, tycker jag mig se att drakarna 
lättare tar till sig de personer som är 
passionerade och engagerade än de som 
enbart utgår från logik och ekonomi. 
Men man kan också se att när väl dra-
karna väljer att stödja en företagare så 

Forskaren Sara Thorgren vid Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle vid Luleå tekniska universitet.

Företagare utan gränser 
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handlar det om en kombination mellan 
passion, kunskap och affärsmässighet. 
Passion är inte allt, men det är inte hel-
ler ekonomiska underlag. 

Sara Thorgren menar att man som 
entreprenör hela tiden tvingas leva 
med beslutsmodeller som inte har 
några självklara svar, i dessa lägen 
kan passionen och engagemanget 
visa vägen. Några av de första 
resultaten från studien visar också 
att egna företagare i högre grad 
än andra upplever att de har ett 
passionerat förhållningssätt till 
sitt arbete. En passionerad företa-
gare kan, tack vare sin övertygelse, 
fortsätta utveckla en innovation 
trots att människor runt omkring 
honom eller henne inte tror på 
produkten eller idén. Det kan leda 
till ett positivt genombrott. Å andra 
sidan tar en person som inte lyssnar 
till varningar en stor risk, vilket kan 
leda till stora förluster.
– Det är ett resultat vi redan sett i våra 
första enkätsvar, att passionerade fö-
retagare i högre grad än andra lyckas 
och misslyckas, det är få som hamnar 
däremellan. Den starka viljeyttringen 
och engagemanget behövs för att man 
ska överleva som egen företagare och 
lyckas med det som ingen annan har 
gjort, men det är också viktigt att man 
har förmågan att lyssna till andra, 
tajming och förmåga att acceptera 
konsekvenserna av sina beslut.

Det kan med andra ord behövas någon 
form av balans mellan tanke och 
känsla, men även mellan arbete och fri-
tid, menar Sara Thorgren som hävdar 
att den obalanserade passionen har en 
tendens att leda till personliga kostna-
der. Det kan handla om utbrändhet, 
oro, konflikter, skam och skuld. 
– Den obalanserade passionen 
handlar ofta om inre tvång eller bero-
ende, det kan få konsekvenser på två 
plan, för en själv och för företaget. 
Om företagaren engagerar sig tjugo 
timmar om dygnet i sitt företag kan 
han eller hon börja må dåligt till slut, 
men företaget kanske blomstrar. Om 
företagets goda resultat ska hålla i 

flera år, kanske ett mer balanserat 
förhållningssätt behövs.

För att hålla balansen mellan 
arbete, fritid, tanke och känsla 
kan handledning vara till nytta för 
många. Den passionerade företaga-
ren behöver kanske hjälp med att 
svara på frågor som: Tar företagan-
det en överdrivet stor plats i ditt 
liv? Känner du dig mest bekräftad 
i din företagarroll? Avstår du från 
ett liv utanför företagandet? Känner 
du dig ohälsosamt pressad under 
längre sammanhållna perioder? 
Den företagare som känner brist 
på passion, som har lättare att ge 
upp, behöver hjälp med att forma 
en företagarmodell där den egna 
personen och personligheten får 

större plats i företagandet. Det 
handlar om att hitta sitt samman-
hang och uppleva möjligheten att 
göra skillnad. Kanske bör företaga-
ren utveckla uppgifter som stämmer 
bättre överens med hans eller hen-
nes kompetens eller kanske behöver 
företagaren utbilda sig mer för att 
hålla jämna steg med företaget.
– Våra forskningsresultat kommer 
förhoppningsvis att klargöra vad som 
skapar engagerade företagare och hur 
man förvaltar detta. Det är viktigt att 
våra politiker och samhället i övrigt 
tar hand om sina företagare på ett 
bra sätt. Deras passionerade förhåll-
ningssätt till arbetet leder till stor 
samhällsnytta i form av god ekono-
mi, innovationer och arbetstillfällen, 
avslutar Sara Thorgren 

Generna påverkas av din position  
Det finns många forskningsresultat som visar att ju mindre kontroll och förut-
sägbarhet du har i ditt liv, desto sämre mår du både psykiskt och fysiskt. Man 
har även kunnat påvisa att det finns biologiska orsaker till detta: våra gener är 
mer aktiva och alerta om vi befinner oss i en maktposition och har hög status 
än om vi befinner oss lägre i hierarkin och har mindre inflytande. Genaktivite-
ten minskar och ökar beroende på din position, det som styr genernas aktuella 
respons på omgivande miljöbetingelser kallas epigenetik (bortom generna). 
Man tror att även immunförsvaret påverkas av detta. I en amerikansk studie 
som gjordes på en flock rhesusapor kunde man avgöra vilken position apan 
hade bara genom att titta på genaktiviteten. (University of Chicago: Jenny 
Tung och Yoav Gilad)  

Mindfulness för alla
Gå ner i vikt med mindfulness 
– Finn din inre balans
Författare: Buddhistmunken Thich Nhat Hanh 
och Harvardforskaren Lilian Cheung
Förlag: Lind & Co Förlag

Buddhistmunken Thich Nhat Hanh är känd för 
sina fantastiskt vackra böcker om zenbuddhis-
mens innersta väsen – medveten närvaro i nuet. 
Till exempel ”Stunder i nuet” (1995), ”Mandel-
trädet i din Trädgård – Uppmärksamhetens un-

der” (2003), ”Varje steg väcker 
svalkande vind” (2003). De senast utgivna böckerna, som 
vi ser på bild, handlar om samma förhållningssätt, men 
i dag känner läsarna bättre till begreppet ”mindfulness” 
än zenmeditation och zenbuddhism. Förutom boken 
”Gå ner i vikt med mindfulness” så ger samma förlag ut 
”Mindfulness – ögonblickets under” 

thich nhat hanh
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Företag och organisationer som arbetar 
förebyggande när det gäller personal-
vård erbjuder ofta telefonbaserade 
samtalstjänster som en del i sitt perso-
nalvårdsprogram. Leg psykoterapeut 
Lennart Alm, vid S:t Lukas i Stockholm, 
har under tolv år arbetat med S:t Lukas 
telefonbaserade samtalsstöd som idag 
omfattar ett tjugotal olika tjänster för 
olika företags behov.
– Många HR-avdelningar har inte 

själva den kompetens som krävs för 
att erbjuda professionella terapeutiska 
samtal, utan köper in tjänster från 
företag som till exempel S:t Lukas.  
Behovet av telefonbaserat samtalsstöd 
har ökat kraftigt de senaste åren, för tio 
år sedan handlade det enbart om akuta 
krissamtal i arbetsrelaterade frågor, idag 
omfattar samtalsstödet den anställdes 
privatliv samt samtal som berör juridik 
och ekonomi. Många arbetsgivare har 

förstått att ett trassligt 
privatliv får negativa 

effekter på arbetsplat-
sen och minskar produktivite-

ten, säger Lennart Alm.  

S:t Lukas har på tio år utvecklat alla 
typer av samtalsstöd som finns på 
marknaden. Samtalsjouren servar 
40.000 anställda på ett fyrtiotal fö-
retag. Avtalen skräddarsys med olika 
samtals- och stödtyper efter företagets 
behov. Personalen kan även få möjlig-
het att träffa en psykoterapeut på 
den S:t Lukas mottagning som ligger 
närmast arbetsplatsen.
– Det är viktigt att korta ner tiden 
som personalen tvingas leva med 
negativ stress och ångest. Ett avlas-
tande samtal minskar den enskilda 
personens lidande och risk för följd-
verkningar. Personalen är snabbare 
tillbaka i arbete och det upplevs som 
positivt både av personal och arbets-
givare. Professionell telefonrådgivning 
räcker ofta för att lösa upp ångest och 
stress i en akut kris, men i vissa fall 
behöver personalen träffa en psykote-
rapeut för samtal. Det är inte svårt för 
oss att ordna eftersom vi har mottag-
ningar på ett fyrtiotal platser i Sverige, 
berättar Lennart Alm. 

Det har skett en stor utveckling 
av telefonbaserade samtalstjänster 
de senaste åren både när det gäl-
ler omfattning, innehåll och teknik. 
Dygnet-runt-avtal är vanliga i dag, 
vilket innebär att S:t Lukas har psy-
koterapeuter som svarar på krissamtal 
även nattetid. S:t Lukas erbjuder även 
kontakter med jurister och ekonomer 
som kan ge råd hur man löser de 
praktiska problemen för att avvärja 
till exempel en ekonomisk privat kris 
efter en skilsmässa. 
– Teknikutvecklingen skapar nya möj-

S:t Lukas Samtalsjour erbjuder 40.000 anställda

samtal när som helst på dygnet
Text och foto: Lena Bergquist

Leg psykoterapeut Lennart Alm tog för elva år sedan emot det 
första avtalet inom S:t Lukas telefonbaserade verksamhet Samtals-
jouren, i dag ingår 40.000 anställda i olika skräddarsydda avtal. 
När Lennart Alm i april lämnade över stafettpinnen till sin efterträ-
dare Ingela Agnarsson hade han skapat utrymme för att fördubbla 
verksamheten, S:t Lukas kan ta emot upp till 80.000 anställda i sin 
Samtalsjour.

–När vi började utveckla vår telefonbaserade samtalsjour 2001 var konkurrensen låg, 

idag är den knivskarp. Bristen på kvalité och kompetens hos vissa riskkapitalbolag 

som säljer telefonbaserade samtalstjänster i kombination med att köparna inte riktigt 

vet vad de upphandlar, gör ibland att vi tackar nej till avtal som skulle leda till att vi 

var tvungna att sänka vår kvalité, berättar Lennart Alm.

Lennar
t Alm

lämnar öve
r!
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ligheter som underlättar vårt 
arbete. Vi har avtal med företag 
som har människor i arbete över 
hela jordklotet, de kan när som 
helst på dygnet få ett stödjande 
samtal med en psykoterapeut från 
Sverige via skype. Å andra sidan har 
vi en svensk leg psykoterapeut som 
bor i Afrikanska Mali som på samma 
sätt tar emot krissamtal från personal 
boende i Stockholm. Det är en fantas-
tisk utveckling vi har och som vi ser 
framför oss, säger Lennart engagerat.

Efter tolv år som ansvarig för Samtals-
jouren är det dags för Lennart att trap-
pa ner. Han går i pension nästa år och 
har under våren lämnat över stafettpin-
nen till kollegan Ingela Agnarsson. 
För en stafettpinne är precis vad det är.
– När jag nu lämnar över till Ingela har 
vi utrymme för många nya avtal och 
vi ser fram mot att erbjuda närmare 
40.000 nya anställda samtal när som 
helst på dygnet, var de än är! Det är ett 
fantastiskt erbjudande ett företag kan 
ge sin personal, avslutar Lennart Alm 

Ingela Agnarsson, verk-
samhetschef, S:t Lukas 
Östergötland 
Hur känns det att ta över ansvaret 
för Samtalsjouren?
– Samtalsjouren är en tjänst som 
känns värdefull för S:t Lukas. Len-
nart har med stort engagemang 
värnat Samtalsjouren och fått mig 
att inse vikten av den.  Det känns 
fint att få förtroendet och det verkar 
dessutom vara ett roligt arbete. För 
min del handlar arbetet om att se till 
att det finns personer som ansvarar 

för olika tider under dygnet. En grupp arbetar med jouren under dagtid och 
nätter och personalen på våra olika mottagningar sköter jouren under kväl-
lar och helger. Det fungerar bra. 

Hur ser du på framtiden för Samtalsjouren?
– I en upphandling av tjänster är det en stor tillgång att också kunna erbjuda 
samtalsjour. Det kommer S:t Lukas mottagningar till godo på olika sätt. 
Ibland i form av samtal på plats och förstås i förlängningen, mera jobb och 
goda kontakter med företag och organisationer. Tjänsten Samtalsjouren lig-
ger i tiden, arbetsgivarna har insett att det är en god investering, jag ser med 
andra ord ljust på framtiden 

Grönt ger skönt resultat  
Det är lönsamt på flera sätt att vara ett grönt och 
hållbart företag. Förutom de vinster som görs när det 
gäller till exempel energikostnader, så är gröna och 
ansvarsfulla företag det första valet för arbetssökande. 
En undersökning, som det brittiska rekryteringsföre-
taget The Ladders gjort, visade att 72 procent av de 
arbetssökande väljer ett grönt företag i valet mellan två 
likvärdiga jobb. Färre än 20 procent av deltagarna i 
undersökningen svarade att de struntar i hur företaget 
agerar när det 
gäller hållbarhets- 
och samhälls-
frågor.  (www.
theladders.com) 

Högkänsliga har koll på läget  
Mellan 15-20 procent av alla människor är mer 
känsliga för intryck än övriga, de har ett personlig-
hetsdrag som kallas ”högkänslig”.  Dessa personer 
antas vara födda med ett känsligare nervsystem som 
gör att de tar in fler sinnesintryck och bearbetar dem 
djupare. Högkänslighet kan förväxlas med blyghet, 
men en tredjedel av alla högkänsliga är extroverta, 
enligt forskaren och psykoterapeuten Elaine Aron. 
Känsligheten omfattar både andra människors ut-
tryck och stämningsläge samt känslighet för ljud, 
ljus, tryck och till exempel kyla. Högkänsligheten 
kan också resultera i att man bättre än andra får ett 

samlat grepp om den 
situation man befin-
ner sig i och att man 
får djupa och inten-
siva sinnesintryck av 
till exempel musik, 
konst och natur. 
Känner du igen dig? 
i så fall kan göra ett 
test på Elaine Arons 
hemsida: www.
hsperson.com. En 
svensk hemsida är 
på gång 
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De utvärderingar som S:t Lukas i 
Örebro har sammanställt efter avtalets 
första år visar att de tre samtalen på 
mottagningen är ett bra tillägg till 
Örebro kommuns företagshälsovård. 
De anställda som använt sig av erbju-
dandet är mycket nöjda med resultatet 
efter tre samtal och de anser att de har 
fått mycket bra och professionell hjälp. 
– Det finns ett starkt stöd inom 
psykologisk forskning för att korta 
serier orienterande samtal aktiverar 
den sökandes egna resurser. De flesta 
som besökt vår mottagning är kvinnor 

mellan 30-50 år. De har velat prata om 
svårigheterna att få ihop sitt livspussel 
med stress, hög arbetsbelastning och 
relationsproblem. Ibland har samtalen 
handlat om existentiella frågor vid 
livskriser. Utvärderingarna visar också 
att arbetsförmågan har förbättrats 
oavsett problemområde, vilket är vär-
defullt att påvisa för Örebro kommun, 
menar Anne Ohlander.

Utvärderingarna visar också att de 
anställda inte överutnyttjat erbjudan-
det, snarare tvärtom. Det kan bero på 
att personalvårdsprogrammet är ett 
helt nytt erbjudande för de anställda, 
både telefonrådgivningstjänsten och 
mottagningssamtalen.
– Vår erfarenhet är att de flesta 
försöker klara sig själva så länge som 
möjligt, det är först när det blir riktigt 
besvärligt som man ringer S:t Lukas 
Samtalsjour. De som kommer till vår 

mottagning har tydliga behov av att 
reda ut sin livssituation tillsammans 
med en psykoterapeut. För de allra 
flesta räcker det med ett telefonsamtal 
och tre samtal på mottagningen, berät-
tar Joakim Axelsson.

Både Anne och Joakim har märkt 
tydliga fördelar med att den anställde 
redan haft ett telefonsamtal innan 
de kommer till mottagningen. De ser 
detta koncept som en bra behandlings-
modell för ”normala” kriser. Anne 
Ohlander har märkt att det första 
telefonsamtalet med S:t Lukas Sam-
talsjour hjälper den anställde att både 
avgränsa och fokusera på problem-
området. När den anställde kommer 
till mottagningen är problemet redan 
definierat. Om det skulle krisa igen för 
den anställde finns möjlighet till fler 
samtal, det skapar en trygghet som 
kan stärka personen både privat och i 
yrkeslivet 

S:t Lukas Samtalsjours avtal skräddarsys efter behov, vissa företag 
vill endast ha samtalsjour med psykologisk rådgivning per telefon, 
andra väljer att lägga till juridisk och ekonomisk rådgivning. Örebro 
Komun, med ca 11.000 anställda, har sedan ett år tillbaka ett avtal 
där personalen vid behov även får tre samtal på S:t Lukas mottag-
ning i Örebro. Ett lyckat koncept konstaterar verksamhetschef Anne 
Ohlander och Joakim Axelsson, leg psykolog och leg psykoterapeut.

Ett samtal i telefonen och tre på mottagningen
– ett lyckat koncept i Örebro
Text: Lena Bergquist 
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S:t Lukas 33 föreningar och 40 mottagningar erbjuder program med 
bland annat föredrag, biokvällar och samtal. Gå gärna in på vår hemsida 
www.sanktlukas.se och leta efter just din S:t Lukas mottagning och 
förening under menyn ”Välj din närmaste mottagning”. Här nedan
kan du se några exempel på vad som erbjuds landet runt. 

Kontakta gärna din lokala mottagning och förening, eller läs igenom det
lokala programbladet, ändringar i programmet kan ske. 

www.sanktlukas.se

Landet Runt

15

S:t Lukas i Nordvästra Skåne 
Ängelholm

2 juni kl 9.00 - 17.00
Vårutfärd till Mjellby konstmuseum
Plats: Gasverksgatan 27A vid Nya Torg
Kostnad: 400:- inkl bussresa, entré, lunch och eftermiddagskaffe.

S:t Lukas Umeå
24 augusti 19.00
Varför Kongo? 
Professor Ellinor Ädelroth
Plats: Pingstkyrkan Umeå

Fr.o.m. september
Kvalitetsfilm och samtal
Från och med september, första onsdagen i månaden, kl 19.00.
Vi ser kvalitetsfilm tillsammans och samtalar om filmen efteråt. T.ex. filmen 
Försoning. Samarrangemang med Umeå Maria församling.
Ev ändringar se hemsidan. www.sanktlukas.se 
Plats: Mariakyrkan

S:t Lukas i Stockholm & 
S:t Lukas utbildningsinstitut
30 maj kl 18.30
Föredrag och diskussion med Tomas Brytting om Chefsarbetets etik .
Efter föredraget blir det mingel med vin och tilltugg.
Inträde: 100 kr kontant på plats, (gratis för S:t Lukas medlemmar)
Plats: Ersta Sköndal högskola, Aulan, Stigbergsgatan 30 A, Stockholm 
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År 2005 lade socionomen och leg psykoterapeuten Gunilla Lundqvist fram avhandling-
en Childhood sexual abuse – womens mental and social health before and after group 
therapy. I avhandlingen behandlas bland annat utvärderingar från 45 kvinnor som i 
barndomen utsatts för sexuella övergrepp och som har gått i gruppterapi.

Gunilla Lundqvist arbetade i början av 
90-talet på en psykiatrisk öppenvårds-
mottagning i Lund. Under en utbildning 
om sexuella övergrepp berättade en psy-
koterapeut från Stockholm om lyckade 
resultat med gruppterapi för kvinnor 
som utsatts för sexuella övergrepp i 
barndomen. Flera av kvinnorna i grup-
perna hade, tack vare terapins utform-
ning, fått en andra chans i livet. Gunillas 
chef gav henne på stående fot möjlighet 

att prova modellen. 
– Det beslutet förändrade mitt arbetssätt 
för resten av mitt yrkesverksamma liv. 
Sedan 1993 har jag, tillsammans med 
skötare Ingrid Ekström, lett grupper 
med kvinnor som utsatts för sexuella 
övergrepp i barndomen. Vi modifierade 
en engelsk modell med fyra till fem 
deltagare som fick femtio sessioner och 
gick i gruppterapi i två år. Nu, tjugo år 
senare, ser modellen annorlunda ut. S:t 

Lukas i Lund, där jag numera arbetar, 
planerar att starta en terminslång terapi 
för fyra kvinnor. Vi följer grundmeto-
dens innehåll fast på ett lite annorlunda 
sätt och kommer att utvärdera den nya 
arbetsformen, berättar Gunilla. 

I den ursprungliga modellen delas 
behandlingen in i tre faser. I fas ett får 
deltagarna leva med sin detaljberättel-
se av övergreppen under en hel termin, 
två gånger i veckan, genom att själva 
berätta och samtidigt lyssna på andras 
berättelser. Det levandegör övergrep-
pen som både kan vara bortträngda 
och förnekade, och väcker känslor 
till liv som är grunden för bearbet-
ningen.  Förnekandet av övergreppen 
gäller ofta hela ursprungsfamiljen och 
skapar en overklighetskänsla för det 
utsatta barnet. 
– I den patientkategori som var aktuell 
när jag arbetade inom psykiatrin begås 
oftast övergreppen av familjemedlem-
mar eller nära släktingar. Förövaren 
beter sig på ett skrämmande och obe-
gripligt sätt under övergreppet, men 
kan vid frukostbordet dagen därpå 
sitta i glatt samspråk med syskonen 
som om inget hänt. Det skapar en 
upplevelse av att barnet lever i två 
skilda världar, där den ena världen 
trängs bort för att den är för skräm-
mande att förstå. Om ingen uppmärk-
sammar integritetskränkningarna och 
säger ifrån till förövaren, kan barnet få 
uppfattningen att övergrepp är något 
man ska acceptera och leva med.

” I gruppsamtalen delar deltagarna berättelserna med varan-
dra, det hjälper dem att minnas vad som hänt. De ser också att 
de andra som berättar sin historia verkar helt normala, delta-
garnas känsla är annars att det syns på dem att de utsatts för 
sexuella övergrepp.”

Gunilla Lundqvist arbetar som leg psykoterapeut på S:t Lukas i Lund och som 
lärare på S:t Lukas utbildningsinstitut i Lund. 

Skilda världar blir en 
med hjälp av gruppterapi
Text: Lena Bergquist
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I gruppsamtalen delar deltagarna berät-
telserna med varandra, det hjälper dem 
att minnas vad som hänt. De ser också 
att de andra som berättar sin historia 
verkar helt normala, deltagarnas känsla 
är annars att det syns på dem att de 
utsatts för sexuella övergrepp. 
– De får respons av mig och leds 
vidare i berättelsen, som annars skulle 
stanna av. Det här är inget deltagarna 
vill prata om eller minnas, men det är 
nödvändigt att alla delarna i berättelsen 
uttrycks och tas emot av gruppen för 
att minnena och därmed känslorna ska 
få liv. Känslor som skam, skuld, rädsla, 
äckel och ilska måste upp till ytan. En 
vanlig psykodynamisk enskild terapi, 
där konfidentens aktivitet avgör hur 
mycket som sägs, fungerar inte så bra i 
de här sammanhangen. Många kvinnor 
tar chansen, fastän de egentligen inte 
vill, att utelämna viktiga och plåg-
samma händelser som påverkar dem 
starkt. De delarna fortsätter då att vara 
gömda, overkliga och obearbetade, 
berättar Gunilla.

I fas två handlar gruppterapin om att 
bearbeta traumat och hur övergreppen 
påverkat konfidentens liv: nuvarande 
familj, arbetet och vännerna. Det är 
vanligt att den som varit utsatt för 
sexuella övergrepp även i vuxen ålder 
känner äckelkänslor över sig själv och 
får svårt att sätta gränser. Det i sin 
tur leder till svårigheter att upprätta 
normala sociala kontakter och famil-
jerelationer. Många utsatta kvinnor 
med obearbetade trauman accepterar 
destruktiva relationer, alternativt lever 
de i normala förhållanden men gör allt 
för att ta sig undan närhet i relationen 
till partnern. I tredje fasen arbetar 
man med separation från gruppen och 
hur gruppdeltagarna självständigt ska 
kunna fortsätta sina liv efter terapins 
slut. 
– Gruppterapin har utvärderats och 
resultaten är väldigt positiva, alla mår 
bättre fysiskt och psykiskt samt får 
lättare att våga använda sina sociala 
nätverk och upprätthålla nära relatio-
ner. De allra flesta av de 45 kvinnorna 

Grundmodellen
• Fas I omfattade 22 ses-
sioner under 5 månader, ofta 
två gånger per vecka. Dessa 
sessioner var avsedda för varje 
kvinnas detaljberättelse om både 
de sexuella barndomsövergrep-
pen och ursprungsfamiljens sätt 
att fungera avseende relationer 
och familjeklimat.
• Fas II omfattade 15 sessio-
ner under 4 månader, en gång 
per vecka. Dessa sessioner var 
avsedda för genomarbetning av 
traumat och dess effekter på det 
nuvarande livet. 
• Fas III omfattade 9 sessioner 
under 9 månader, en gång per 
månad. Dessa sessioner var 
avsedda för bearbetning av den 
kommande separationen från 
gruppen och för bearbetning av 
den begynnande autonomin  
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S:t Lukas i Lund erbjuder mansgrupp
Undersökningar visar att antalet vuxna män som utsatts för sexuella över-
grepp under uppväxten i Sverige är cirka tre procent. Leg psykoterapeut 
Gunilla Lundqvist erbjöd därför 1996, tillsammans med kollegan Jan Svens-
son, en mansgrupp inom psykiatrin i Lund. Fem män deltog i en två år lång 
fokuserad och fasindelad gruppterapi. Alla fem fullföljde både behandling 
och utvärdering. 
– Det är få utsatta män som hört av sig och velat delta i gruppterapi, därför 
har det hittills bara blivit en grupp. Jag tror det finns kulturella skäl till det, 
samhällets bild av mannen är att han ska ta initiativet till sex, inte själv bli 
utsatt för övergrepp. Män uppfattar det som en dubbel kränkning som är 
svår att tala om. 
S:t Lukas i Lund startar gärna en ny mansgrupp om minst fyra män vill gå i 
gruppterapi under en termin 

utvärderade gruppterapin som det 
bästa de gjort i sitt liv.

Ett sjuttiotal kvinnor har sedan 1993 
gått i gruppterapi under Gunilla 
Lundqvists ledning i hennes arbete på 
Region Skånes öppenvårdsmottagning. 
Numera ges den möjligheten på S:t 
Lukas i Lund där Gunilla sedan något 
år är anställd som leg psykoterapeut. 
Hon arbetar också som lärare på S:t 
Lukas utbildningsinstitut i Lund och 
får på så sätt möjlighet att vidarebe-
fordra sina erfarenheter till blivande 
psykoterapeuter. 
– Trots att resultaten är så bra efter 
varje avslutad gruppterapi har den 
offentliga vården inte fortsatt med 
gruppverksamheten. Många som 
utsatts för övergrepp som barn har 
brister i ekonomin som vuxna. Vi 
försöker söka fondbidrag eller få 
använda rehabgarantin inom Region 
Skåne för gruppterapin, men det krävs 
att metoden är evidensbaserad på 
traditionellt sätt och det är inte möjligt 
att genomföra. Vi på S:t Lukas i Lund 
har därför ändrat modellen något 
och kortat ner behandlingstiden. Vi 
fortsätter söka bidrag så att flera kvin-
nor kan få reducerade avgifter, det är 
avgörande för om de kan gå i psyko-
terapi och därmed få en andra chans, 
avslutar Gunilla Lundqvist  

Övergreppen
Av de 45 kvinnorna som deltog 
i studiegruppen rapporterade 23 
kvinnor att de sexuella över-
greppen startade i förskoleålder. 
Övergreppsformen penetration 
(oral, anal och/eller genital) hade 
24 kvinnor utsatts för, och 18 
kvinnor hade utsatts för fysisk 
sexuell kontakt. I medeltal hade 
övergreppen pågått under nio 
år, med en spridning från några 
tillfällen till 31 år. Förövaren var 
för 20 kvinnor den biologiska 
pappan, för 13 kvinnor styv-
pappa/fosterpappa och för 12 
kvinnor en manlig släkting, till 
exempel morfar eller farbror 

Gruppdeltagarna
Innan kvinnorna hade påbörjat gruppterapibehandlingen hade de 
relationsproblem till både män och kvinnor liksom sexuella problem, 
smärtproblem och dåligt självförtroende. Kvinnorna hade också avse-
värt mer psykiska symtom än både en normalgrupp och en patientgrupp 
med olika psykiatriska diagnoser. I förhållande till normalgruppen var 
kvinnorna sämre socialt anpassade och upplevde sämre socialt stöd av 
sitt nätverk. Också hälsoresurserna, mätt med känslan av sammanhang, 
var sämre än för normalgruppen. Hälften av kvinnorna hade gjort ett 
självmordsförsök. Resultaten efter gruppterapin visar på kraftig reduk-
tion av psykiska symtom, 
bättre social anpassning, 
bättre hälsoresurser och en 
upplevelse av att vara fri 
från skammen och skulden 
i den tunga hemligheten 
som hållit dem tillbaka i 
alla år 
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Boktips
Psykologen som tappade bort sig själv
Titel: Jag skulle aldrig ljuga för dig
Författare: Moa Herngren
Förlag: Wahlström och Widstrand
”Jag skulle gärna vilja berätta för er vem jag är men 
jag vet inte längre. Jag har tappat bort mig själv för 
länge sen.”

Författare Moa Herngren 
har skrivit en bok om 
psykologen Cecilia som 
arbetar med sin oförmåga 
att ta hand om sig själv 
och sätta gränser. Hon 
ser på sig själv som en 
person som ska vara alla 
till lags 

Berättandets läkande förmåga är 
allmänt känd och även beskriven i 
litteratur och vetenskapliga artiklar. 
Att berätta sin historia är själva 
hjärtat i psykodynamisk terapi. Vi 
vet också att självkännedomen ökar 
när man skriver om sina upplevelser 
i dagboksform, på skrivarkurser 
eller som en uppgift i till exempel 
kognitiv beteendeterapi. 
I sommar erbjuds berättarkurser över 

hela vårt avlånga land, där man lär sig 
god berättarteknik. Även lyssnandet 
kan få oss att förstå mer om oss själva 
och världen vi lever i. Många berättel-
ser och historier har en djup symbo-
lisk innebörd som handlar om vad det 
är att vara människa, oavsett vilken 
tid och kultur du lever i. Våra reli-
giösa urkunder är ett bra exempel på 
sådana texter, Bibeln läses och tolkas 
som bekant även i dag, över tvåtusen 

år efter att den skrevs. ”Bibeln” spelas 
för fullt på Göteborgs Stadsteater 
och de musikaliska passionerna blir 
bara fler och fler, läs mer på sidan 5 i 
tidningen Sankt Lukas.
Flera universitet och högskolor 
erbjuder skapande skrivande och 
berättarkurser, till exempel Luleå 
universitet, Högskolan Kristianstad 
och Linköpings universitet. På deras 
hemsidor hittar man också forsk-
ning om berättandet. 
Till det lite mer spektakulära hör att 
en hel stad i Frankrike har tagit sig an 
medborgarnas själsliga och person-
liga utveckling genom att utnämna 
sig till ”Det skrivnas och skrivandets 
stad”. Staden som heter Manosque 
och ligger i Provence,  har ett fint och 
välbesökt bibliotek. Man främjar 
också det litterära skrivandet och 
”gammeldags” brevskrivning genom 
att på torget erbjuda skribenter gratis 
kuvert, brevpapper och färgpennor, 
allt för att stimulera skrivandet och 
läsandet. Vilken svensk stad vågar 
ta efter? På köpet får ni en alldeles 
särskilt medveten medborgarskara!
(Om Manosque skrev journalisten 

Mats Gellerfelt i SvD den 14 april 

2012) 

Berättandets läkande förmåga

               S:t Lukas själavårdsinstitut

Fortbildning och 
fördjupning för pastorer, 
präster och diakoner  

• Enskild själavård 
• Själavård i församling

• Enskild själavård – i samarbete med 
Modum Bad, Norge

För tider och priser se www.sanktlukas.se/utbildning, eller 
ring Anne Magnusson 08-58 03 37 33, 08-58 03 37 33
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POSTTIDNING B
Sankt Lukas
Förbundet S:t Lukas
Box 17240
104 62 Stockholm

S:t Lukas erbjuder individuell psykoterapi 
och handledning, men också krisstöd och 
samtalsjour för företag och organisationer

S:t Lukas 
… skräddarsyr helhetslösningar för krisstöd.  
…arbetar tillsammans med näringsliv, kommuner och ideell 
sektor.

Vi erbjuder det du behöver för att 
skapa en trygg organisation
3 utveckling av kris- och handlingsplan 
3 jourberedskap
3 krisstöd och krishantering
3 samtalsjour
3 konfliktbearbetning 
3 chefs- och personalstöd
3 handledning 
3 konsultationer 
3 psykoterapi

S:t Lukas är en riksomfattande, idéburen organisation med ett fyrtiotal mottagningar 
i landet. Vi har 70 års samlad erfarenhet och är en av Sveriges ledande organisatio-
ner för krishantering. Cirka 40.000 anställda har i dag tillgång till vår samtalsjour.  

www.sanktlukas.se
 

Du hittar vår nya HR folder på www.sanktlukas.se


