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Ett samtal om själens längtan och om tillit

Jalle Ahlström tar emot i sitt samtalsrum i Fiskebäck - i ett 
rum som är mer som en sal, en sällsamt vacker kombination 
av samtalsrum och kyrkorum. Den ena långsidan av rummet 
utgörs av en oregelbunden bergvägg som tillsammans med 
en klarblå matta, ett litet altarskåp inbyggt i väggen och en 
soffgrupp i svart skinn utgör de enda blickfången i det stora 
rummet. Det sparsamma möblemanget i det stora rummet 
fungerar precis som tystnad - den uppmanar besökaren att 
stanna upp och att lyssna inåt. Och reflektion är precis vad Jalle 

vill ge till de människor han möter i sitt arbete som föreläsare, 
företagspastor och samtalsterapeut. Han ser de djupa behov  
som dagens stressade prestationssamhälle lämnar efter sig 
och vill ge människor möjlighet att samtala kring livsvärden, 
relationer, människovärde och identitet. 

Jalle delar gärna med sig av sina tankar och erfarenheter när 
det gäller våra existentiella behov och han rör sig lätt mellan 
olika ämnen som psykologi, filosofi, religion och andlighet 
under samtalets gång. Det finns inga tabun för Jalle. Som det 

Att se ljuset när det är 
som mörkast 

I en tid då vår materiella 
standard är högre än någon-
sin lider också allt fler männi-
skor av prestationskrav och 
utbrändhet. Vinterns mörker 
och julens fester innebär inte 
alltid glädje och gemenskap  
utan utgör för många ytter-
ligare ett stressmoment. 
Möt terapeuten och pastorn 
Jalle Ahlström i ett samtal om 
den moderna människans 
villkor och om vägen till inre 
frid.

Text och foto: Kerstin Ackerhans

LEVA I BALANS

38



Frontview Magazine  Nr 5, December 2013

här med ångest - en känsla som Jalle möter allt oftare men som 
han menar att vi döljer av rädsla för att inte duga. Under sina 
16 år som samtalsterapeut och sina sju år som krogpastor har 
han sett en tydlig förskjutning av människors inre behov och 
ångesten får enligt honom ett allt större grepp om oss.

- Förr handlade samtalen om att hitta balans i livet, idag är det 
mer existentiella samtal. Jag möter många män i 35-40 års 
åldern - mitt i karriären, med 
toppjobb och hög lön - som har 
svår existeniell ångest. Detta ser 
jag väldigt ofta. Det finns ett stort 
behov hos många människor 
idag att hitta en djupare mening 
med tillvaron. Karriär och det 
materiella är inte tillräckligt, vi 
söker något mer, något icke 
materiellt, menar Jalle.

Han ser en tydlig koppling 
mellan detta sökande och den 
psykiska ohälsan i samhället 
idag. Gängse sjukdomsmodeller  
räcker inte till som förklaring längre, menar han. Vi måste se 
att värk är symptom på själens smärta. Det själen inte kan 
härbärgera får kroppen bära. 

- I dagens Sverige söker tre av fyra sjukvård för problem av 
existentiell karaktär eller så kallade psykosomatiska symptom. 
Forskningen visar också att sjukdomar som diabetes och hjärt- 
och kärlsjukdomar är stressrelaterade sjukdomar. Det visar att 
det är vår attityd till själva livet som har spårat ur. 

Vad är det då som gör oss så otillfreddställda idag? Jalle  tror 
att det handlar om förändrade livsvillkor. 

- Förr fick vi hjälpas åt, vi levde tillsammans. Idag är relationerna 
inte så tighta, samtidigt som kraven på oss ökar. Det skapar en 
känsla av utanförskap. Jag brukar kalla det för yt-brändhet. Vi 
vill visa att vi är lyckliga människor, men det är en yta. Vi tror att 
vi inte ska ha ångest, att 
vi måste vara smala och  
framgångsrika. Men det 
måste till något annat. De 
viktiga frågorna är ”Vad 
är min sanning?” och 
”Vad längtar jag efter?” 
Det finns svar inom oss, 
men ibland kan vi behöva 
hjälp för att ta fram dem. 
Vi har en enorm längtan, 
och vi hade aldrig haft 
den om det inte fanns 
något att längta till. 

- Jag tror att vår 
längtan är vår starkaste 
drivkraft. Vi söker ro i 
själen, en känsla av att 
vara älskade. När vi inte 
känner oss   bekräftade 
och älskade för dem vi är 

jagar vi prestationer och aktiviteter. Vi ser det hos barn, det går 
ner till dagisnivå, den här ångesten. Men prestationskraven blir 
något som hotar vår existens, de blir som våra fångvaktare. Jag 
får ett överjag som gör att jag inte vågar låta mig var mig själv. 
Och faran i det är att jag kan bli bitter.

Också julen har blivit en tid av krav för oss, menar Jalle. Han   
ser tydligt att människors oro inför ledigheter ökar.

- Man förs samman med släkt och vänner och allt ska vara 
så bra. Andra lider av att vara ensamma. Vi ser alltid en peak 
i samtalen i advent och inför sommaren. Det finns en oro inför 
frågan ”Vem är jag när jag inte jobbar?” 

Att vår självbild i så hög grad är kopplad till vårt arbete är 
något Jalle ofta återkommer till och som bekymrar honom. 

- Vi är vad vi gör, det gör oss väldigt utsatta. Vi står inte ut 
med att inte vara bekräftade, därför kämpar vi ännu hårdare. 
När vi träffas frågar vi ”Vad jobbar du med?”. Det är egentligen 
en meningslös fråga. Vem är jag? Många känner att de levt ett 
långt liv och inte vet svaret. Men om vi känner att vi inte duger 
när vi inte presterar får vi ingen ro. Då förlorar vi känslan för oss 
själva, vi är på flykt. 

“Det finns ett stort behov hos många människor idag 
att hitta en djupare mening med tillvaron. Karriär och 
det materiella är inte tillräckligt, vi söker något mer, 

       något icke materiellt.
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mycket läkedom och helande i det enligt Jalle. Han menar att 
det inte är i vår duktighet vi möts, utan i vår sårbarhet. 

- Det finaste jag varit med om är samtalsgrupper. Det blir en 
sådan gemenskap. I samtalen ser jag att jag inte är ensam. Jag 
får hjälp med att prata om livets mening och jag har någon att 
gråta med. I gruppen kan jag få det jag inte fick. Det finns en 
stor tröst i det.

Det är när vi delar vårt lidande 
med andra som vi får en förstå-
else för oss själva och det är då vi 
kan omvandla det svåra till något 
meningsfullt, tror Jalle.

- Lidandet är en drivkraft att 
sörja. När vi gör det omvandlas 
lidandet till medlidande. Vårt liv 
kan få en helt ny innebörd genom 
det svåra vi går igenom.

På andra sidan väntar tilliten 
- tilliten till oss själva och till an-
dra. För ju mer vi läker inombords, 
desto mer förmår vi att ge till an-

dra. Eller som Jalle uttrycker det:  
- Ju helare jag blir, ju mer jag blir jag och ju mer låter jag andra 

vara.
Han avslutar med att summera sin tankar i en nyfunnen mening:
- Att lära sig gråta, hålla utkik och vänta till gryningen – det är 

hemligheten i att mogna som människa.
Och sedan tillägger han:
- Tänk om vi kan finna vila i den tilliten som skapar världen. 

Tänk om det bakom det onda finns någonting som tror på oss... 
Den kristna tron handlar mycket om relationer. Den handlar inte 
så mycket om att jag ska tro på Gud. Den handlar om att utsätta 
sig för att Gud tror på mig. 
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Det är när vi svikit oss själva tillräckligt länge, när vi försummat 
dessa frågor, som ångesten sätter in, menar Jalle. Ångesten är 
som en drivkraft att bli sanna mot oss själva.

- Det är som en säkerhetslina. Ju mer ångest jag har, desto  
mer har jag anpassat mig till en sjuk värld. Ångesten säger: Jag 
släpper dig inte förrrän du möter dig själv. Den har ett budskap,  
den röjer det djupaste av mina behov. Vilket liv vill jag leva? Vad 

har jag för längtan? Vad är det jag är rädd för? Det är viktiga 
frågor som vi behöver söka svar på. 

När vi börjar söka svaren på dessa frågor kan samtalet vara 
till otrolig hjälp, menar Jalle. Han ser att allt fler väljer det 
terapeutiska samtalet idag.

- Man inser att man behöver vägledning, att man behöver få 
förståelse. Psykoterapi handlar om att tända upp det inre, rum 
för rum, det handlar om att få en förståelse för det skydd jag 
byggt upp. Terapeuten hjälper mig att se allt detta och är någon 
att hålla i handen längs vägen.

Att tala med andra om det svåra, att dela smärtan - det ligger 
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“Jag tror att vår längtan är vår starkaste drivkraft. 
Vi söker ro i själen, en känsla av att vara älskade. 
När vi inte känner oss bekräftade och älskade för 

       dem vi är, jagar vi prestationer och aktiviteter.
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