
❙ ❙ Owe Wikström är professor i religi-
onspsykologi vid Uppsala universitet.
Han har också ett förflutet som psykote-
rapeut och präst. Tillika är han författare
till en rad böcker om livsåskådning, reli-
gion, tro, musik och litteratur. Hans se-
naste bok, den trettonde, som kom ut i
höstas har överraskande blivit en upp-
märksammad storsäljare:
»Långsamhetens lov. Eller
vådan av att åka moped ge-
nom Louvren«.

– Kanske passar den in i
en andlig anemi, en bristsi-
tuation i det moderna sam-
hället, säger han själv.

Den nya tidens bristva-
ror, livsnjutningen och det
djupa allvaret, står i fokus.

Vi möts i en hotellobby, en
av Owe Wikströms favorit-
platser, en förmiddag i
Stockholm i mellanrummet
mellan ett tåg och ett semi-
narium, för en intervju om
höghastighetens pris – i
synnerhet i vårdens högt
uppskruvade tempo.

Han känner inte vården
inifrån, men han har den
nära inpå sig. Hans hustru
och hans bror är läkare, li-
kaså många av hans vänner.
Dessutom har han varit
sjukhuspräst. Och så arbe-
tar han akademiskt med
sambandet mellan existen-
tiella frågor och hälsa.

Han konstaterar att me-
dicinare är skolade i en biologisk, evolu-
tionsteoretisk, materialistisk grundupp-
fattning. 

– Att tala om andliga värden har varit
»intellektuellt oärligt«. Tro och livs-
åskådning har uppfattats som intressant,
men onödigt. Men nu ökar intresset i
vården för existentiella frågor, för den
religiösa kulturens betydelse för männi-
skors välbefinnande – inte minst i den
palliativa medicinen.

Han nämner det vetenskapliga reso-
nemanget om att en viktig salutogen fak-
tor är känslan av att tillhöra ett övergri-
pande sammanhang, inte minst Aaron
Antonovskijs »kasam« (känsla av sam-

manhang) har kliniska konsekvenser.
– Och en typ av övergripande sam-

manhang är just religiös tillhörighet.

I essäboken »Långsamhetens lov« lyfter
han fram behovet av att odla den goda
ensamheten och motståndet mot tidens
»höghastighet« – att stanna upp i varda-

gen och söka sig inåt, möta sig själv. 
Det är en bok att flanera igenom, låta

de egna tankarna hitta nya associationer.
Varje sida doftar av sinnesintryck –

en stilla caffe latte nedsjunken i en läsfå-
tölj, en tidningssida som långsamt vän-
des, tyst mummel på ett inrökt café, vil-
samheten i en hotellobby där människor
kommer och går, den vardagliga utsik-
ten från ett fönster, ett samtal där varje
ord får hänga kvar länge i luften för att
höras ordentligt.

Livsnjutning för Owe Wikström! 
Inledningsvis resonerar han allmänt

om tidsandan och hyllar vanligheten:
»Kanske underskattas vardagen. Man

låter sig förföras – och stressas – av det
massmediala glittret. Det skapar en illu-
sion av att det först är någon gång i
framtiden (när man får tid eller råd) som
man skall leva.«

Som forskare har han studerat värde-
ringar och värderingsförskjutningar.

– Vi lever idag i en extrem höghas-
tighetskultur som gör det
svårt för oss att få tid att
reflektera över moral,
livsåskådning, livstro.

Men han konstaterar
också att tidens höga has-
tighet kan ha existentiel-
la skäl: »Ängslan över att
behöva stå öga mot öga
med sig själv är kanske
en lika viktig förklaring
till den uppskruvade tak-
ten som hårda arbetsti-
der, förvirrade hemsitu-
ationer och telefoner i
fickan.«

I bokens avslutande del
tar han med läsaren på tre
resor, till det djupaste all-
varet.

Den första går till
Budapest där han deltar i
ett universitetsutbyte om
existentiella frågor i vår-
den. På ett djupare plan
handlar resan om »livets
grundläggande absurdi-
tet: döden«. Han kon-
fronteras där med tankar
kring en svårt sjuk kolle-
ga: »En kall vindpust

passerar mitt cafébord; det drar från
döden.«

Den andra resan går till Sankt Peters-
burg och ett möte med Dostojevskij och
en ung teologstudent – och ett samtal om
Guds existens: »Vi talar om den ryska
andligheten, doften av det heliga; rökel-
sen som stiger mot himlen ... Vi äter
löksoppa och blinier; teet är varmt och
lokalen rökig.«

Den tredje resan »om livsglädje, and-
liga regler och tystnad« går till italiens-
ka Assisi och den helige Franciscus som
där skapade en klosterorden på 1200-ta-
let. 

Boken har blivit en storsäljare. Det är
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Owe Wikström om höghastighetens pris

Eftertänksamhetens utrymmen
behövs i vårdens existentiella bråddjup

Det måste finnas utrymme runt patienten, fria zoner för att tänka,
reflektera, grunna tillsammans med kolleger: »Men läkares alla
mellanrum verkar idag intecknade, eftertänksamhetens utrymmen har
ätits upp.«



överraskande, sekulariseringen är djupt
rotad i det svenska samhället. Tro, reli-
giösa riter och symboler har liten bety-
delse i det allmänna medvetandet. Men
inför sociala eller personliga katastrofer
har riter en dränerande funktion, betonar
Owe Wikström.

– Kanske passar boken in i en andlig
anemi, en bristsituation i det moderna
samhället där kyrkorna har misstänklig-
gjorts.

Livsnjutning och det djupaste allvar, vår
tids stora bristvaror ... 

Men i vården finns ett övermått av det
djupaste allvar: kanske under ytan,
kanske i outtalade frågor om sjukdom
och lidande, liv och död – om den yt-
tersta meningen. 

– De svåra frågorna finns där ständigt
närvarande, men som doktor kan man
värja sig. Man är så van att gå i de svåra
miljöerna, man får ett slags odödlighets-
upplevelse: »Det kan inte drabba mig.«

Men läkare konfronteras ständigt
med existentiella bråddjup i mötet med
patienterna. 

– Sannolikt är det bråddjupet större
än på länge, delvis på grund av sekulari-
seringen. Religionen och dess symbol-
språk, psalmer och så vidare, har burit
många människor inför svåra problem.
Men när det religiösa livet monterats ner
hamnar människor i en fundamental en-
samhet inför lidande, smärta, nedbrytan-
de och död. 

Kanske läkare anar den ensamheten,
bortom de somatiska symtomen. Men
vårdens tempo är högt. Dessutom är lä-
kares instrument dåligt utvecklade för
att se patienten som en meningssökande
varelse i behov av andlig stabilitet, me-
ning etc, menar han.  

– Den medicinska utbildningen är
biologiskt inriktad, och bör också vara
det; det är trots allt en kropp man hante-
rar. Men oförmågan att hjälpa patienten
kan skapa dåligt samvete, och smärta,
hos läkaren: »Jag har inte tid att lyssna
på den här människan, dessutom väcker
det frågor inom mig själv som jag inte
orkar tänka på.« 

Det är viktigt för läkare att reflektera över
hur det är möjligt att balansera i denna
känsloladdade miljö, betonar Owe Wik-
ström. 

– Hur överlever man som människa
där? Hur klarar man att å ena sidan inte
bli distanserad, oempatisk eller cynisk, å
andra sidan att inte överidentifiera och
tycka så synd om patienterna så att man
till slut inte orkar gå dit. 

Det måste finnas utrymme runt pati-
enten, fria zoner för tanketid, inbyggda i
arbetsrytmen.

– Men läkares alla mellanrum verkar

idag intecknade, eftertänksamhetens ut-
rymmen har ätits upp. Det stillsamma
grunnandet tillsammans med kolleger
kring något mer principiellt problem tror
jag inte hinns med. Vad är läkekonst, en
god läkare, ett gott patientbemötande?
Hur mycket hinner man reflektera över
sin egen dödsångest?

Owe Wikström menar också att det
finns ett motsatsförhållande mellan
stress och vishet, och här citerar han ki-
nesen Lin Yutangs bok »Konsten att nju-
ta av livet« från 1937. För att bli vis
krävs reflektion, eftertanke. Den visaste
är »den som bäst förstår konsten att dra
sig«.

Visst krävs handlingskraft, men
»koncentrationen på görandet gör att
man tillmäter handlandet en större vikt
än livet«, har Owe Wikström skrivit i
»Långsamhetens lov«.

En professionell hållning är att hålla en
god balans mellan saklighet och empati,
säger han. Men oftast blir doktorn helt
ensam.

– Professionell handledning eller
mentorsystem är mycket viktigt för att
klara den balansen. Hur hanterar man so-
matiseringens psykologi? Hur klarar
man att professionellt ta hand om pati-
enter som kommer tillbaka gång på gång
och där man anar att symtomen egentli-
gen inte har med kroppen att göra.

Och att somatisera kanske idag är
enda sättet för många människor att ut-
trycka sin smärta och bli tagna på allvar,
man har ett omedvetet intresse att bli pa-
tient. 

– Det är enda gången de blir tagna på
allvar. 

Men ibland kan en medicinsk dia-
gnos göra att en person bekräftas i en
sjukroll, ett slags iatrogen epidemiologi.
Det behövs i stället sociala, kulturella
och politiska diagnoser. Läkare borde
vara mer ambassörer för sina patienter.
Det är för få läkare »ute och käftar i de-
batten«, tycker han. Kroppens symtom
är ibland uttryck för social och psykisk
oro.

Han efterlyser över huvud taget ett större
motstånd – även bland läkare. 

Odla motståndet, förmågan att säga
nej, att skuffa undan också sådant som
tycks viktigt. Protestera mot tidsandan!

– Man föröder sig själv som männi-
ska om man tar på sig för mycket. Som
läkare riskerar man att bli ytlig, kanske
cynisk efter några år. Patienter är något
som passerar revy under ens händer,
man orkar inte utveckla någon empati.

Lätt att säga när ekorrhjulet obönhör-
ligt snurrar?!

Jo, Owe Wikström är medveten om
det. 

– I vården ska färre och färre göra
mer och mer på kortare tid. Det är ett
strukturellt problem som sjukhusled-
ning, ytterst sjukvårdspolitiker, måste
åtgärda. Det är fel att lägga ansvaret för
detta på den enskilda doktorn. 

Nu tror han ändå att det finns mot-
krafter och att det till en del är en gene-
rationsfråga. Motståndet kanske är stör-
re bland de yngre.

– Jag har en känsla av att bland äldre
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»Man måste öva sig i att välja bort vissa saker, värja sig mot överflödet, eftersträva att
leva i nuet, inte låta sig involveras av det man ska göra sedan« säger Owe Wikström
och betonar att det finns en preventiv funktion i att möta sig själv i »solitude«, den
goda ensligheten, innan det är för sent: »Till slut är vi ju alla ensamma.«



medicinare är yrkesrollen så kompakt,
att de har haft för litet tid att utveckla
andra sidor av sig själva. Jag tror att
många av de yngre nu ställer andra krav.
De står på sig, går hem klockan fem, stäl-
ler inte upp på jourer hur som helst. Jag
tror inte att de lika lätt låter sig uppslu-
kas av arbetet.

När han hyllar långsamhetens lov menar
han den rastlöshet som bottnar på det
personliga planet, den rastlöshet som in-
vaderar människors fria tid – en oförmå-
ga att stå still, att hitta en plats att vila på.
Och det är en rastlöshet som kan smitta
även in i arbetet.

Han har som terapeut och präst sett
många människor »gå in i väggen«.

– Många lever ett så hektiskt liv att de
aldrig tillåter sig att reflektera. De skul-
le kunna lugna ner sig, men gör det inte. 

Men det finns medvetna val att göra,
betonar han. 

– Många lever med en ljudkuliss
ständigt påslagen – radio, tv och så vida-
re. Det omöjliggör en slags ensamhet,
som i sin tur kan väcka svår ångest för en
del människor. Men att någon gång
drabbas av sig själv är mognandets
förutsättning. Det är viktigt att ana dju-
pen, kanske förtvivlan eller längtan,
inom sig själv. Många talar om att de
skulle vilja vara ensamma, men få strä-
var verkligen efter det. Man både vill
möta sig själv och är samtidigt litet
skrämd av det.

Är den rädslan större i dagens sam-
hälle? Jo, han tror det. 

– Men det tror jag därför att jag syss-
lar med det jag gör. När de religiösa fö-
reställningarna fortfarande levde i folk-
djupet fanns det språkliga och symbolis-
ka medel att umgås med de sidorna hos
sig själv.

Och i takt med att religiösa sym-
bolvärden förlorats, har den existentiel-
la vilsenheten ökat. Det har också varit
grogrund för en stark individualism. 

– Jaget har blivit projekt. Och det är
väldigt tungt, jag blir ensam, jag ska skö-
ta allting. Om alla stora värden faller så
blir det viktigaste värdet till slut ens egen
kropp och ens eget välbefinnande, jag är
min kropp. Kroppssfixering blir som ett
slags skärm mot lidande och förfall.

En konsekvens är dagens ungdomsfa-
scism, föreställningen om det unga och
vackra som norm, säger Owe Wikström.

– Kanske läkare möter mer och mer
kulturella syndrom som egentligen bott-
nar i människors rädsla, skam och skuld
inför åldrande och förfulning.

Heminredningspornografin som ex-
poneras på t ex glättade tidningssidor,
värjer han sig också emot. 

Nej, fram för den egna vardagens slit-

na skönhet och lugn! Att njuta av det var-
dagliga, det enkla är viktigt, poängterar
han. 

– Men hur ska man få folk att njuta
mer? För mig är njutning ofta kopplad
till sensibilitet: dofter, färger, musik,
hav, ansiktsuttryck, att söka förstå vad
en annan människa säger och tänker.
Och det har något med rytm att göra. Jag
lever väldigt fort ibland, älskar att ha
mycket att göra i perioder. Men jag har
blivit bättre och bättre på att också hitta
utrymmen att stanna upp i. 

Är det fult att njuta?
– Det sägs att vi i Nordeuropa,

särskilt i Sverige, Norge, Finland, är ex-
tremt upptagna av »görandet«. Det har
funnits ett moraliserande över att dega,
ta det lugnt. 

Kanske är det en träningssak, säger
han.

– Man måste öva sig i att välja bort
vissa saker, värja sig mot överflöd, ef-
tersträva att leva i nuet, inte låta sig in-
volveras av det man ska göra sedan. 

Ta en halvtimme varje dag, var ensam, slå
av tv:n, läs inte tidningen! uppmanar han
– och är samtidigt medveten om att det är
lätt att säga, svårt att förverkliga.

Han gillar engelskans distinktion
mellan »solitude« och »loneliness«.
Självfallet är det »solitude«, den själv-
valda ensamheten, han strävar efter.

– Det finns en preventiv funktion i att
öva sig i att möta sig själv i »solitude«,
innan det är för sent. Till slut är vi ju alla
ensamma. Tillvaron som gåva uppmärk-
sammas först när man ser att den börjar
gå ifrån en.

I »Långsamhetens lov« citerar Owe
Wikström Blaise Pascal: » ... hur kort
mitt liv är, uppslukat mellan den föregå-
ende och den kommande evigheten, när
jag observerar hur litet rum jag utfyller,
och hur denna del är liksom nedsänkt i
en oerhörd oändlighet av rymder som
jag icke känner och som icke känner
mig, ...«

– Vi är som stoftkorn, nedsänkta i
universum. Vi föds här, och vi dör här.
Men var fanns vi innan, vart tar vi vägen
sedan? 

Tystnaden är fundamental kring den-
na »livets yttersta absurditet«, att tillva-
ron är så otroligt skör, poängterar han. 

– De gamla kyrkofäderna skulle säga
att det är just det vi måste reflektera över.
»Memento mori«, kom ihåg att du ska
dö. Det är också där, i det djupaste allva-
ret, livsglädjen flödar.

Birgit Wilhelmson 
birgit.wilhelmson@lakartidningen.se
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Nytt universitetssjukhus
planeras i Stockholm
❙ ❙ Landstingsstyrelsen i Stockholm har
startat en utredning om att skapa ett helt
nytt universitetssjukhus. Senast i juni i år
ska ett förslag finnas framme.

Bakgrunden är att Karolinska sjukhu-
set (KS) har ett investeringsbehov på sju
miljarder kronor för de närmaste tio
åren. KS har i omgångar blivit till- och
ombyggt och flera byggnader är över 50
år gamla.Var det nya sjukhuset ska ligga
är inte klart, men ett tiotal kommuner är
intresserade. I utredningen ska man ock-
så undersöka möjligheterna till nya fi-
nansieringslösningar – kanske tillsam-
mans med näringslivet och staten? •

Lika lön för specialister
i Göteborg
❙ ❙ Den normala ingångslönen för en nyu-
texaminerad specialistläkare på Sahl-
grenska Universitetssjukhuset är sedan i
våras 35 000 kronor. 

Detta för att ha en gemensam värde-
ring på de tre sjukhusen, Sahlgrenska,
Östra och Mölndal, och för att undvika
att sjukhusen konkurrerar med varandra.

Christina Berntsson, ordförande i
Göteborgs läkarförening, är kritisk.

– Enligt det centrala avtalet ska man
sträva efter en större lönespridning och
individuell lön. Att då ställa alla på en
linje stämmer inte överens med det. Vis-
sa nyutexaminerade specialister har vis-
serligen hamnat högre, men sådana här
gränser är ändå normerande och det
tycker vi är olyckligt. Det blir en strävan
att hålla lönerna nere, säger hon. •

Kritik mot rutiner vid röntgen
❙ ❙ De flesta av landets enheter för radio-
logisk diagnostik har bra eller tillfreds-
ställande rutiner för patientsäkerheten.
Men brister finns, bland annat när det
gäller ansvaret för patienternas övervak-
ning samt bemanning av läkare. 

Det framgår av en granskning som
Socialstyrelsen i fjol gjorde på 71 av de
75 sjukhus som har kontinuerlig jour-
verksamhet för diagnostisk radiologi. 

35 procent av enheterna anses ha väl
dokumenterade och tillämpade rutiner för
patientsäkerhet, ytterligare 60 procent
bedöms acceptabla, medan förhållandena
är otillfredsställande vid fyra enheter.

Vad som behöver förbättras är bl a
skriftliga rutiner, överenskommelser med
remitterande kliniker för övervakning av
patienterna och system för riskanalys.

Hälften av enheterna har brist på lä-
kare. Totalt är var sjätte specialisttjänst
vakant. Det medför långa väntetider för
lågt prioriterade patienter. En fjärdedel
av enheterna bedöms ha oacceptabla
väntetider. •


