
Anne Marie Brodén er født i Halland i 1956 og bor i Frösakull i Halmstad og i Stockholm. 
Hun har arbeidet i 10 år som HK- (handikapp) konsulent og også drevet egne foretak. Anne 
Marie har vært heltidspolitiker i kommune, fylkesting, region samt i Sveriges Riksdag i 25 år 
som representant for Moderaterna. Hun har vært medlem av styret for Högskolan i 
Halmstad, for LSS-kommittéen,1 ordfører i Folkbildningsrådets expertgrupp og medlem i 
Ideell Arenas styrgrupp. 2 

Anne Marie Brodén er utsett av regjeringen til å lede Stiftelsen Allmänna Barnhuset 
som ordfører fra 2014 – og sitter i regjeringens Barnrättsdelegation. Hun har vært ordfører i 
foreningen Drömmen om det goda mellom 2015 og 2020, og er nå ordfører i Drömmens 
rådgivende utvalg. Hun er også ordfører i Mindful Nation Sverige, og arbeider med 
styreoppdrag og lederskapsutvikling i forbindelse med personlig lederskap og mindfulness.  
  

 
1 https://www.1177.se/sa-fungerar-varden/lagar-och-bestammelser/lagar-i-varden/lagen-om-stod-
och-service-till-vissa-funktionshindrade---lss/ 
2 https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=ideell+arena 



 

Intervju med 
 

ANNE MARIE BRODÉN 
 

Stockholm 27. april 2020 3 

 
EN POLITIKERS VEI TIL MINDFULNESS –  

OM DRÖMMEN OM DET GODA I DAG  
 

Ju trognare du lyssnar inåt, desto bättre ska du höra 
vad som ljuder omkring dig. Och blott den som hör 

kan tala. 
      Dag Hammarskjöld 

 
 
MINDFULNESS I SKOLEN OG I RIKSDAGEN  
– og om en helsepolitikers vei til mindfulness-trening 

 
Christian Egge: Anne Marie Brodén, du er den politikeren som startet mindfulness-
trening i den svenske Riksdagen da du satt som medlem der. Fra 2015 har du vært 
ordfører i Drömmen om det goda. 4 Jeg har intervjuet pioneren og journalisten Anna 
Bornstein om hvordan Drömmen om det goda oppsto, og du har lest det intervjuet. 
Mine spørsmål handler nå om å komplettere bildet av «Drömmen» – som vi kan kalle 
foreningen i samtalen vår, og få en oppdatering av virksomheten i dag. Kan du først 
fortelle litt om din egen vei til mindfulness-trening, og ditt engasjement for 
mindfulness i skolen gjennom Drömmen?  
 

 
3 Via skype pga. Corona-situasjonen  
4 Se: https://dreamofthegood.org/ 



Anne Marie Brodén: Jeg har vært politiker i mange år. Et av mine første oppdrag i 

politikken var i en sosialkomité i hjemkommunen min, Laholm, der jeg kom i kontakt 
med spesielt utsatte barn og unge. Flere hadde hatt det vanskelig hjemme eller på 

skolen. Etter åtte år som fritidspolitiker ble jeg ordfører i utdanningskomiteen med 
ansvar for skole, barnehage, gymnas og komvux.5 Mitt mål var at alle barn og unge 

skulle bli sett og lyttet til. I begynnelsen av 90-tallet var ikke dette like selvsagt som i 
dag. Vi inviterte forskeren og forfatteren Tom Tiller til å legge frem betydningen av 

et godt læringsmiljø med godt lederskap.6  
 

Jeg la frem et politisk kontrolldokument (styrdokument) der det handlet om å se 
hvert barn, kjenne navnene deres, hilse dem velkommen til skolen individuelt hver 

dag og så videre. Det handlet videre om et større mangfold av barnehager og skoler 

samt tydeligere foreldreinnflytelse. Vi fikk profilskoler med Reggio Emilia-pedagogikk, 
steinerskolepedagogikk, Montessori mm. Betydningen av arbeidsmiljø, muligheter til 

utelek og sunn mat ble prioritert, noe som førte til at et flertall av skoler og 
barnehager faktisk ble bygd om.  

 
Alt dette påvirket helsen og den allmenne interessen for skolen, for elevene og for 

pedagogene. Godt lederskap ble fremhevet som en nøkkel til gode skoler. I 1993 
gikk jeg over til helsepolitikk da jeg ble valgt til fylkesrådmann (landstingsråd) i 

Halland.7 Jeg fortsatte å arbeide med utvikling av fylkeskommunens virksomheter, 
men også med folkehelse og økt samarbeid mellom kommuner og fylkeskommuner. 

Retten til å velge, og mulighet til god kvalitet i møtet med omsorg og selve 
behandlingen var veiledende i arbeidet. «Det vennlige sykehuset» sto i fokus, og i 

Halland lyktes vi med god tilgjengelighet og korte køer. Valg av omsorg, som nå fins 
i hele Sverige, startet i Halland på min tid. Vi tok også initiativ til røykfrie restauranter 

– som siden ble lovfestet nasjonalt. Regjeringen utnevnte meg for en periode til 
ordfører i Folkhälsoinstitutet, som nå heter Folkhälsomyndigheten.  

 

 
5 Kommunal skole for voksenopplæring, se: https://www.komvuxutbildningar.se/ 
6 Tom Tiller, professor emeritus i pedagogikk ved Universitetet i Tromsø, er kjent for sitt arbeid 
omkring læring og skole, forskning og lederskap mm. 
7 Landsting svarer til fylkeskommune i Norge 



Vi påbegynte et arbeid med fokus på egen makt og helse med informasjonsbøker 

omkring egenomsorg som fikk navnet Kan själv. Disse bøkene ble sendt fra 
fylkeskommunens informasjonsenhet til alle hushold i Halland og fantes tilgjengelig 

på alle omsorgsenheter i fylket. Som initiativtaker fikk jeg Prosana-prisen for 
banebrytende arbeid innenfor helseområdet. Jeg delte denne prisen med 

skuespilleren Per Ragnar,8 som fremhevet vegetarisk mat med seg selv som forbilde. 
 

I 2002 ble jeg valgt inn i Riksdagen for Moderaterna. Da hadde jeg vært 
fylkesrådmann og formann i fylkestinget i 10 år. Jeg fikk ansvar for helse og omsorg, 

folkehelse og HK-(handikapp)politikk i sosialutvalget. Også rettighetsspørsmål som 
LSS9 og pasientspørsmål samt pasientskadesaker havnet hos meg. Jeg trivdes veldig 

godt i Riksdagen, men oppdaget at et av de vakreste rommene i Riksdagen fungerte 

som røykerom. For meg føltes det viktig å beskytte helsen og å slippe røyklukten når 
vi gikk opp rulletrappen for å avgi stemme. 

 
Så skrev jeg i 2006 et forslag om et stille rom i Riksdagen, etter modell av det stille 

rommet, eller meditasjonsrommet, i FN-bygningen som Dag Hammarskjöld hadde 
latt innrede der. Det skulle være et rom for stillhet og meditasjon, uten teknikk, og 

jeg foreslo at røykrommet skulle innredes til det. Rommet fikk navnet Templum. Det 
ble et vakkert rom med utsikt over Stadshuset i Stockholm, og det ble flittig brukt. 

 
I 2011 startet jeg en mindfulness-trening med støtte fra Mindfulnessgruppen för 

riksdagsledamöter och tjänstemän i det rommet. Templum brukte jeg ofte i min tid i 
Riksdagen da jeg var ordfører for flere tverrpolitiske grupper og i Riksdagens 

kunstforening. På møtene våre med medlemmer av Mindful Nation Sverige, der 
sosialdemokraten Hans Hoff og jeg leder den tverrpolitiske gruppen, samles vi gjerne 

i Templum. 
 

 
8 https://sv.wikipedia.org/wiki/Per_Ragnar 
9 «Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade»: https://www.1177.se/sa-fungerar-
varden/lagar-och-bestammelser/lagar-i-varden/lagen-om-stod-och-service-till-vissa-funktionshindrade-
--lss/ 



Jeg kom i kontakt med Drömmen mens jeg organiserte seminarer i Riksdagen om 

barn og unges helse og betydningen av stillhet og studiero. Mitt engasjement i 
foreningen hviler også på min overbevisning om at Drömmens mindfulness-baserte 

metoder styrker barna og ungdommene. Etter at jeg forlot Riksdagen, har jeg valgt å 
støtte noen ideelle organisasjoner ved å gå inn som ordfører for å utvikle 

virksomheten og styrke ledelse og styring.  
 

BRODÉNS EGEN INNGANG TILL STILLHET 
OG KONTEMPLASJON 

 
CE: Hvordan kom du borti stillhets- og kontemplativ trening for din egen del, og 
deretter i utadrettet arbeid? 

 
AMB: Det var en prosess over tid, men jeg begynte allerede som barn å søke meg til 

stillhet – og bevegelse. Av Anna Bornstein og Fan Xiulan (lege i kinesisk medisin og 
grandmaster i qigong) lærte jeg meg Qi gong. Jeg interesserte meg også for mat og 

helse i et bredere perspektiv, og var en tid ordfører i Hälsofrämjandet i Sverge. Så 
kom jeg ut for en ulykke i 2010. Jeg brøt ankelen ganske stygt og havnet i rullestol.  

Etter mange års rehabilitering og smertestillende medisin ville jeg finne et alternativ 
som kunne hjelpe meg tilbake. 

 
Mindfulness ble da en viktig del av min rehabilitering, og jeg har fortsatt med det 

siden. Jeg arbeidet noen år sammen med Gunilla von Bahr, som var en fantastisk 
venn, musiker og rektor for Kungliga Musikhögskolan. Hun inviterte meg til et 

mindfulness-kurs. I den gruppen fantes det musikere, skuespillere og ulike ledere 
som deltakere. Det var meget interessant og virkningsfullt. Det kurset hjalp meg å 

bryte den smertefornemmelsen som jeg hadde hatt konstant etter ulykken, og jeg 
tok flere kurs i Mindfulness-gruppen.  
 

Jeg tror virkelig på ideene om at mindfulness-baserte metoder kan bidra til å minske 
stress og uro i skolen og på mange arbeidsplasser. Ansvaret for å arbeide med 

studiero er nedlagt i lovgivningen: Elevene har rett til fred og ro i klasserommet. 



Under Allianse-regjeringen10 medvirket jeg til lovtekster der Elevhälsans11 rolle ble 

forsterket i opplæringsloven, og at det ble straffbart om ikke kravet om studiero 
etterleves.  

 
MINDFULNESS-TRENING MED PARLAMENTARIKERE 

 
I min tid i Riksdagen møtte jeg mange kolleger som var stresset. Det var da jeg 

introduserte mindfulness-/meditasjonstrening i Riksdagen. Interessen var stor, og i 
løpet av 2011–14 hadde vi flere grupper for regjeringsmedlemmer og ansatte. Jeg 

valgte selv å delta i flere grupper som ble ledet av Gunnar Michanek fra Mindfulness-
gruppen. Deretter tok jeg en ett-års utdanning i mindfulness for å lære mer, samtidig 

som det ble gjennomført flere seminarer med forskere og praktikere innenfor 

området. På Almedalen12 arrangerte vi seminarer for å legge frem betydningen av 
mindfulness innenfor skole, helsevesen, bedrifter og for ledere. Mange har deltatt, og 

jeg ser dette som sentralt for et moderne og bærekraftig lederskap.  
 

CE: Dette var altså før blant andre Chris Ruane, MP (Member of Parliament) i 
Storbritannia startet med mindfulness-trening i det britiske parlamentet? 13 
 
AMB: Ja, i Sverige var vi faktisk først ute, allerede i 2011. Og det førte til at mine 

riksdagskolleger og jeg ble invitert til ulike møter og seminarer i England der de 
begynte i 2012/13. På et stort møte i 2017 fikk jeg fortelle om hvorfor jeg startet 

med mindfulness i Sveriges Riksdag. Den gangen kom det parlamentarikere fra 15 
land sammen med forskere og utøvere. Jon Kabat-Zinn deltok i to dager.14 Vi hadde 

fokus på mindfulness i samfunnet, og det fikk mye omtale i mediene. Chris Ruane, 
ordfører i Mindful Nation UK har vært i Sverige flere ganger. Det har vært svært 

spennende å følge med i arbeidet deres. De har fått en stor donasjon for å kunne 

 
10 https://moderaterna.se/alliansregeringen-2006-2014 
11 https://www.elevhalsan.se/ 
12 Årlig samling av politikere, bedrifter og ulike interesseorganisasjoner i Visby på Gotland der det 
diskuteres politikk og samfunnsspørsmål: https://sv.wikipedia.org/wiki/Almedalsveckan 
13 https://www.themindfulnessinitiative.org/story-so-far 
14 https://www.mindfulnesscds.com/pages/about-the-author 



arbeide videre med sitt tverrpolitiske arbeid, og å forske på effektene av 

mindfulness-trening. 
 

CE: I 2009 startet Richard Burnett og Chris Cullen Mindfulness in Schools Project 
(MiSP). Jeg besøkte Richard Burnett i skolen der han arbeider i 2015. Da hørte jeg at 
Wellcome Trust hadde bevilget 6,4 millioner pund til forskning på mindfulness-
trening, spesielt med barn og ungdommer i engelske skoler.15 
 
AMB: Noe slikt skulle vi gjøre i Sverige også! Jeg har hatt kontakt med Jamie 

Bristow, som jobber med The Mindfulness Initiative og Mindful Nations.16 Vi har 
startet A Mindful Nation i Sverige, som jeg er ordfører for. Sammen med Hans Hoff, 

som jeg nevnte, og Mindfulness-gruppen, fortsetter vi arbeidet med mindfulness i 

Riksdagen. Jeg har også bidratt til at det ble gjennomført såkalte Stillhet och kraft-
kvällar. De fant sted i Eric Ericsonhallen, tidligere Skeppsholmskyrkan på 

Kastellholmen midt i Stockholm. Vi tok opp mindfulness og meditasjon, lyttet til 
vakker korsang og toning,17 og samtalte om betydningen av stillhet og om stillhetens 

betydning for hjernen. Det vakte stor interesse de åtte gangene vi gjorde dette.  
 

OBLIGATORISK MINDFULNESS-TRENING I SKOLEN? 
 

I 2013 skrev jeg en rapport om barns rettigheter, om barnekonvensjonens 
intensjoner og temaet utenforskap og innenforskap. Konklusjon var at vi må arbeide 

mer med å styrke barn og unge, skape gode forutsetninger i skolen for alle barn 
uansett hvor de bor. Men også å lære bort mindfulness-baserte metoder for å utvikle 

empati og medfølelse. Drömmens arbeid kom med som et godt eksempel i 
rapporten. Så kom det flere forslag i Riksdagen om å innføre obligatorisk 

mindfulness-trening i skolen. Dette arbeidet er blitt ført videre av en sosialdemokrat 
som er med i det tverrpolitiske arbeidet som Mindful Nation bedriver. Drömmens 

arbeid fremheves som et godt eksempel på hvordan det kunne la seg gjøre.  

 
15 https://wellcome.ac.uk/press-release/large-scale-trial-will-assess-effectiveness-teaching-
mindfulness-uk-schools 
16 http://mindfulnationnetwork.com/about/ 
17 https://www.mariebergman.nu/toning/vad-%C3%A4r-toning--16864276 



 

CE: Har du faktisk foreslått obligatorisk mindfulness-trening? 
 

AMB: Ja, og det bør kunne løses på ulike måter. Man bør ta inn mindfulness-baserte 
metoder som en del av undervisningen, for å skaffe seg verktøy til å håndtere stress 

og press. Men også for å lære seg at stillhet gir fokus. Skolen kan ikke tillate seg et 
arbeidsmiljø med høyt lydnivå og klasserom fulle av prat – som vi ofte har i dag. Det 

er nødvendig å skape fred og ro aktivt. Det er de voksnes ansvar, lærernes og 
ledelsens ansvar, men elevene må også lære seg metoder for å komme dithen. De 

skolene som har lagt det inn i undervisningen, får en trening i noe som alle behøver. 
Først da blir det mulig å ha fokus på læring.  

 

Jeg merket på riksdagsmedlemmene som øvde mindfulness og på gymnas-
ungdommene som trente Drömmen-prosjektet Mitt Lugn,18 at de alle fikk mye hjelp 

av treningen. Mindfulness-trening gjorde virkelig en forskjell. Og det fungerer i alle 
aldre. Så jeg synes at alle bør tilbys denne muligheten – ikke minst nå i en urolig tid. 

Med Drömmen har vi nådd ut til fler og fler gjennom de seneste 4– 5 årene; flere 
skoler, barnehager og gymnas har meldt sin interesse. Psykisk uhelse er en økende 

bekymring for unge i Sverige. Det må gjøres flere innsatser. 
 

CE: Det fins mange ulike metoder eller innganger til trening av oppmerksomt 
nærvær – som er den betegnelsen vi anvender i Norge. Hvor bredt vil du gjøre det; 
hva er det sentrale? Kan du formulere noe som kan være obligatorisk – men likevel 
åpent for ulike teknikker? 
 
AMB: Vi kan velge ulike metoder for å trene oppmerksomt nærvær. Men forskningen 

viser at det vi kaller mindfulness-baserte metoder fungerer bra. Det fins forskning på 
Drömmens, men også på andre organisasjoners metoder som viser dette. Det fins en 

kjerne i treningen som er felles for ulike metoder med de redskapene vi trenger for å 

finne indre ro i en fartsfylt verden.  

 
18 https://www.arvsfonden.se/projekt/alla-projekt/projektsidor/mitt-lugn 



 

På et seminar i Riksdagen om Mitt Lugn-prosjektet kom følgende frem: I en skole i  
Örebro, Kunskapsskolan, er det innført morgensamlinger. Der øves det en stund med 

stillhet. Så snakker man om hva dagen skal inneholde, hvilke oppgaver deltakerne 
har. Dette har medført forbedrede karakterer for mange elever.  

 
TVERRPOLITISK INTERESSE FOR MINDFULNESS 

 
CE: Har det i ditt arbeid med politikere spilt noen rolle hvor i det politiske landskapet 
dine kolleger befinner seg når det gjelder åpenhet eller skepsis/motstand mot 
mindfulness? 

 

AMB: Nei, det er slik at det er knyttet til personen. Jeg har gitt informasjon til 
talmannen (presidenten) i Riksdagen – som viste stor interesse.19 Talmannen vår 

kommer fra Moderaterna, og visetalmennene kommer fra Socialdemokraterna, 
Vänstern og Centern. Slik ser det ut i Sverige. Jeg har hatt mange seminarer med 

riksdagsrepresentanter rundt mindfulness og om den forskningen som gjøres på 
dette, og møter interesse fra alle hold. Kanskje har det vært litt mer interesse fra 

mitt eget parti og sosialdemokratene, men det skyldes nok at de kjenner meg og 
Hans Hoff godt. Men alle partier har vært med.  

 
Jeg har vært på Almedals-veckan20 på Gotland og snakket om disse spørsmålene 

sammen med Ann Nilsson Ahnstedt og Gunnar Michanek fra Mindfulness-gruppen. 
Generalsekretær for Drömmen, Marie Boris-Möller, har også vært med der. Politikere 

fra alle partier har vært der som tilhørere, men stadig som enkeltpersoner som på en 
eller annen måte har en egen, personlig interesse av å lære mer om lederskap og 

mindfulness – eller som selv har blitt offer for stress og uhelse.  
 

DRÖMMEN IDAG 

 

 
19 https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/talmannen/talmannens-uppdrag/ 
20 https://almedalsveckan.info/ 



CE: Hvor står Drömmen i dag? Er det en bevegelse i vekst?  
 
AMB: Vi har vokst mye de siste årene. For noen år siden fikk Drömmen i løpet av tre 

år nesten fire millioner kroner fra Allmänna Arvsfonden21 for å arbeide med og utvikle 
det Drömmen-prosjektet som vi døpte Mitt Lugn.22 Vi utdannet elevhelse-personell, 

lærere og rektorer i mindfulness, og vi gjorde workshops for gymnaselever. Det ble 
også holdt introduksjoner på skoler rundt omkring i Sverige. Det dreide seg om ca. 

20 skoler, der vi inviterte tre klasser fra hver skole til å delta. Vi utdannet til og med 
elever til å bli instruktører. Det fins en rapport om dette som kalles nettopp Mitt 

Lugn. 
 
Jeg ledet arbeidet som samordner, og vi hadde et antall instruktører ute i skolene, 

samt tre delprosjektledere som arbeidet med inspiratorer og ungdommer som laget 
en app: Mitt Lugn-app’en. Det ble også foretatt en gjennomgang av forskning 

innenfor feltet. Totalt nådde vi 35 skoler. Vi gjennomførte grunnutdanninger for 
lærere, og vi utdannet 290 voksne samtidig som vi hadde 200 ungdommer som 

deltok i workshops. App’en Mitt Lugn har nådd ca. 1200 ungdommer, og kan lastes 
ned gratis på App-store.  
 
I dag arbeider Drömmen med å sertifisere skoler, og har en oppfølgingsvirksomhet 

ved kommende referanseskoler. Det fins flere regionale utdannings-samordnere. Vi 
har fått støtte fra Folkhälsomyndigheten i tre år nå, og dessuten fra private fond og 

stiftelser. Det har skjedd mye de siste årene. Da jeg kom inn i Drömmen, var det en 
liten organisasjon, men nå er den en sterk organisasjon med et profesjonelt styre og 

med forsterkning på Drömmens kontor i Gamla stan i Stockholm. Jeg ser en positiv 
utvikling av virksomheten gjennom de siste årene, ikke minst av opplærings-

virksomheten og gjennom omtale i aviser og på sosiale medier.  
 
  

 
21 https://www.arvsfonden.se/ 
22 http://mittlugn.se/ 



HVA ER DE ALLMENNE FORUTSETNINGENE FOR DENNE IMPULSEN? 

 
CE: Om man skulle få i stand en obligatorisk trening, som du arbeider for, må ikke 
da den allmenne kulturen i Sverige være åpen eller moden for dette? Og hvordan må 
man jobbe for det strukturelt for å få det til? 

 
AMB: Den usikkerheten som fantes da jeg startet mindfulness-trening i Riksdagen i 

2011, den fins ikke i dag. Det fins mye forskning på sammenhengen mellom 
forbedret helse og mindfulness, problemet i dag er at det fins så mye stress i skolene 

at mange lærere som gjerne vil gjøre dette, er sykemeldt eller bytter jobb. En del 
forlater skolen definitivt.  

 

Det betyr mye at ledelsen i en kommune og rektorene på skolene støtter sitt 
personale i å gjøre dette arbeidet. Å gjøre mindfulness obligatorisk kan være en 

måte å unngå at treningen utkonkurreres av andre aktiviteter. Mye forebyggende 
arbeid settes til side. Man har jo skjemalagt idrett, og det er bra. Men mindfulness og 

mental trening er like viktig! 
 

CE: Dere har jobbet i en del skoler rundt omkring i landet. Hvilke muligheter fins det 
til å få mental trening/mindfulness inn i den allmenne lærerutdanningen? Dersom det 
kom inn i selve lærerutdanningen, kunne jo lærerne ta denne praksisen med seg på 
jobben fra første dag … 

 
AMB: Drömmens målsetning er å komme inn og påvirke innholdet i utdanningen. 

Det samme gjelder rektorutdanningen. I Drömmens styre har vi nå en rektor, Tord 
Hallberg, som tok inn Mitt Lugn på sin skole i Sala. Han er min viseordfører, og skal 

avløse meg når jeg slutter som ordfører. Flere skoler i landet har fått merke at det er 
dyrt ikke å arbeide med arbeidsmiljø og følge loven. Man får jo bøter om man ikke 

oppfyller kravet om studiero i klasserommet. Et usunt arbeidsmiljø er skadelig for 

barn som for voksne. Drömmen tilbyr redskaper som fungerer og som det er forsket 
på. Mange sier at «dette trenger vi på skolen vårr», men det er iblant et tregt 

beslutningsapparat, noe som påvirker barna og helsen deres.  



 

Likevel, i visse kommuner har alle pedagoger i barnehager eller skoler fått opplæring 
i Drömmen, for eksempel i Bengtsfors. Også i Norrköping fins det sertifiserte 

Drömmen-barnehager, og flere vil følge etter. Drömmen har vært i Norrköping i 20 
år. Norrköping fremhever at sykemeldinger har minsket betydelig, mens kvaliteten i 

arbeidet har økt der de ansatte lærer seg Drömmens metoder. Men det fins stadig en 
treghet i mange kommuner. Derfor mener jeg at det ville vært en hjelp at det ble 

obligatorisk med en eller annen form for mindfulness-trening, altså disse tre 
elementene: bevisst/oppmerksomt nærvær, medfølelse samt å ta ansvar for ens 

handlinger i nået. 
 
SKEPSIS MOT MINDFULNESS-TRENING? 

 
CE: Fins det en skepsis eller motstand mot mindfulness-trening for eksempel hos 
foreldre – tross den sekulariserte formen?  
 

AMB: Det dukket opp tidligere, men ettersom forskningen og kunnskapen om dette 
er blitt fordypet, så er det ikke slik lenger. Det er alltid frivillig for den enkelte eleven 

å delta. Om det fins en motstand hos barn eller foreldre, skal man lytte til det og la 
barnet avstå. Mindfulness-baserte metoder som Drömmen benytter seg av, er ikke 

på noen måte koblet til religion. Våre instruktører vet hvordan man spør om de som 
er til stede vil være med på øvingen. Det er for øvrig mange som allerede trener 

yoga eller qigong i dag. Det gjelder lærere så vel som elever. Mange ungdommer 
søker seg til Mitt Lugn-app’en, og trener på egen hånd.  

 
Mange barn og unge synes ikke dette er noe merkelig, men snarere spennende. De 

vil gjerne lære mer og lytte innover. Flere beskriver det som at de har blitt snillere 
mot seg selv og andre. Det fins skoler og barnehager som bruker det i sitt 

rekrutteringsarbeid: «Vi arbeider med Drömmens metoder – derfor skal du jobbe hos 
oss.» Det er jo interessant. Det er viktig for Drömmen å bli sett og hørt, og at det 
kan vises til at Drömmens arbeid er forskningsbasert. Det fins en bred kunnskap om 

mindfulness i samfunnet nå for tiden.  



 

OM FORSKNING 
 

CE: Anna Bornstein henviste til Yvonne Terjestam og hennes forskning på 
Drömmens metoder og mindfulness i skolen. Hva mener du det bør forskes videre 
på?  
 

AMB: Jeg kjenner godt til Yvonnes forskning. Jeg har også med stor interesse fulgt 
arbeidet til Centrum för social hållbarhet23 med professor Stefan Einhorn og dosent 

Walter Osika i ledelsen. Jeg har stor tillit til arbeidet deres, og ser betydningen av at 
både sosial bærekraft og indre bærekraft – som henger sammen – må styrkes enda 

mer. Medfølelse og mindfulness er en del av arbeidet deres, noe som både Stefan 

Einhorn og Walter Osika har fremhevet når de har deltatt på seminarer i Riksdagen. 
De understreker at stress og traumer skader oss både på kort og lang sikt. Her 

trengs det mer kunnskap, samtidig som det stadig presenteres nye forskningsartikler 
om mindfulness og dens betydning for helseomsorgen, arbeidsmiljøet, skolen og 

lederskap mm. I Storbritannia er det nylig også koblet til korona-pandemien. 
 

Jeg har også kontakt med Katarina Laundy i Göteborg,24 som forsker på resiliens25 
hos barn og ungdommer – koblet til mindfulness. Hun har registrert at mindfulness 

hjelper barn til å utvikle resiliens. Men det fins mange andre, som for eksempel Maria 
Niemi, som har fulgt gravide kvinner som trener mindfulness og sett at disse får en 

lettere fødsel. Du kan kanskje intervjue Katarina Laundy.26 
 

SAMARBEID MELLOM ULIKE PROGRAMMER  
Drömmens metoder i forhold til andre 

 
CE: Rundt omkring i verden fins det ulike metoder å øve det vi snakker om her. I 
England har vi «.b»-programmet, i Danmark – og nå også i Tyskland og i flere andre 

 
23 https://ki.se/forskning/centrum-for-social-hallbarhet-css 
24 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/forskare-barn-lar-sig-mindfulness-snabbare-an-vuxna 
25 https://whatisresilience.org/sv/vad-ar-resilience/ 
26 Det ble gjort. Se intervjuet i bokutgaven. 



europeiske land – er arbeidet med Børns Livskundskab utbredt. En annen variant er 
Call2Care-programmet som utgikk fra Mind & Life Institute i USA, og som har 
inspirert arbeidet blant annet i Norge. Hva har Drömmen til felles med andre 
metoder som fins i verden – og hva skiller dem? 
 

AMB: Ja, det fins mange som arbeider med mindfulness-baserte metoder i dag. 
Drömmen er bare én metode blant mange andre, og jeg ser positivt på et samarbeid 

mellom ulike aktører. Legen Ola Schenström ved Mindfulnesscenter27 er en av 
pionerene som jeg har hatt gleden av å bli kjent med. Sammen kan vi gjøre store 

forandringer på samfunnsnivå, eksempelvis for pasienter på helsesentre og for 
personale i helsevesenet – hvilket har skjedd i en region i Skåne. 

 

At Drömmen har landet på fire enkle metoder som er lette å ta inn i skole og 
barnehage handler om å senke terskelen til mindfulness. Jon Kabat-Zinns 

mindfulness-trening har vært banebrytende og noe som virkelig behøves når det 
gjelder behandling og dypere kunnskap. Drömmen har med sine enkle metoder for 

stillhetstrening, med sin egen vei til fred og ro, vært tillitsvekkende for mange. 
Erfaringen viser at Drömmens metoder går an å lære seg ganske lett – både for 

lærere og elever. Vi har erfaring fra en og en halv times workshops med ungdommer 
– der det skjer positive ting allerede etter én gangs trening.  

 
Om man vil gå videre og ta lengre mindfulness-utdanninger for å lære mer, fins det 

mange erfarne instruktører som vi kan anbefale. Om man gjør dette som lærer, er 
det utmerket. Jeg ser ingen motsetninger i at det finns ulike veier og metoder. Det 

viktige eller sentrale er at det handler om mindfulness-basert trening; der finns det 
noe vi har felles. Det viktige er at man baserer arbeidet på forskning og lang 

erfaring. Skolen kommer aldri til å akseptere det om det blir religiøst eller kan 
oppfattes som «flummigt» (diffust, uklart) – hvilket er helt riktig.  

 
  

 
27 https://www.mindfulnesscenter.se/ 



OPPLÆRING I DRÖMMEN 

 
CE: De som vil undervise i «.b»-programmet i England (eller i andre land) må 
gjennomgå en lengre opplæring. Og de skal sertifiseres; det hele virker ganske 
strengt sammenliknet med deres todagers opplæring for lærere i Drömmen. Hos 
dere får også lærerne videreutvikle praksisen mer individuelt. Har du en kommentar 
til dette?  

 
AMB: Drömmen er midt i et utviklingsarbeid der vi har lagd et nytt opplærings-

materiale som starter med en introduksjon. Så følger en innføring i Drömmens 
metoder for lærere, skoleledere og elevhelsepersonell som går over to dager. 

Deretter kommer en videreopplæring samt en oppfølging. Det er altså en litt lengre 

opplæring enn vi hadde tidligere. De som fortsetter med flere kurs i Qi gong og 
yoga, samt tar egne kurs, kan så bli diplomert. På den måten fins det nå ca. 15 

instruktører som har en lengre utdanning, og som har en støttende funksjon for 
lærere ute i skolene.  

 
Drömmen gjør nå også mer oppfølging i klassene og skolene.  Men vi har fortsatt en 

grunnutdanning på to dager pluss introduksjon og videreopplæring for lærere – men 
da med en oppfølging etter et halvt år. Dette er den metoden som Drömmen har 

valgt, da mange som melder seg på har gode forkunnskaper. En del går videre på 
andre kurs som tilbyr lengre mindfulness-utdanninger til instruktør – eller Qi gong ut-

danning på Biyunakademin28, som vi samarbeider med.  
 

EN «NY–GAMMEL» KULTUR – 
«et kontemplativt ben å stå på» … 

 
CE: Anna Bornstein snakket om en ny kultur som langsomt må komme inn i skolen. 
Eller kanskje snarere om en kvalitet som er meget gammel i menneskeheten, men 
som vi har mistet. Selv lurer jeg på om denne renessansen av meditasjon kanskje er 

 
28 https://biyun.se/ 



en reaksjon på den sterke teknologiske utviklingen, ettersom så mye blir 
utvendiggjort, eller satt ut på skjermer. Så søker menneskene å gå den motsatte 
veien, å «gå inn». Ser du en slik sammenheng? 

 
AMB: Jeg anser at stresset er et tegn på at vi mennesker ikke rekker alt vi tror at vi 

må gjøre og at vi springer for fort. Når vi ikke får tid til å være stille og reflektere 
over hvordan vi skal prioritere i livene våre, får vi ikke sjansen til å lytte til kroppen 

vår – men heller ikke til vårt indre. I Sverige kommer det mange artikler fra ulike 
universiteter, eller f.eks. fra Handelsanställdas Förbund29 om denne tematikken. Slikt 

fantes overhodet ikke for noen år siden. Det handler også om forbilder i 
organisasjonen. Man spør: Er det bra for en leder å ha kalenderen fullbooket hele 

tiden og springe fra det ene til det andre? Det føles faktisk umoderne nå for tiden. 

Når man skal rekruttere nye ledere i dag, søker man ofte personer som har et slags 
«kontemplativt ben» å stå på. Slik sett er vi inne i en ny kultur.  

Situasjonen med korona-viruset gjør at mennesker begynner å kjenne at «jeg 
føler meg mye bedre når jeg stanser opp en stund». Dette tror jeg kommer til å 

påvirke oss fremover; vi vil ikke tilbake til det stressede livet vi hadde før, da vi ikke 
hadde tid til familien eller barna våre. Vi vil ha en balanse. Naturligvis kommer denne 

situasjonen til å forandre oss. En slik forandring synes jeg har vært på gang en 
stund, også før korona.  

 
Men det fins alltid motkrefter. Det er interessant å se på dem også. Noen føler seg 

truet av det nye. Ta for eksempel dette med at «stillhet gir kraft». Det er et 
spennende uttrykk – som jeg mener er sant. Fler og fler har hatt den erfaringen. 

Men det fins dem som mener at det er tvert imot, og som bare lytter utenfor seg 
selv. Men da blir man mye mer påvirkelig. Vi kommer inn på spørsmålet om å stå 
opp for seg selv og ens egne synspunkter eller meninger – hvilket er grunnlaget for 
demokrati. Når du lytter innover og finner din egen sannhet, gir det deg styrke til å 

hevde den i det ytre. Det gir deg selvtillit, og dessuten større interesse av å lytte til 

andre. 

 
29 https://fackförbund.nu/handels/ 



 

Du er ikke så overbevist om at alt er svart og hvitt, men ser deg omkring med større 
nysgjerrighet. Du får også en mye større følelse for å gi og ta og finne 

kompromisser. Det i sin tur gir deg mer innflytelse og makt. Det har jeg erfart i 
politikken, og jeg ser at fler og fler oppdager at «det reflekterende lederskapet» er 

interessant. Motkreftene kan ville stoppe dette, men det kommer til å endre seg når 
fler og fler står opp for retten til å følge sin egen overbevisning om hva som er rett 

og galt. Valgfrihet og egenmakt fører til bedre helse og økt innflytelse. Det er en 
interessant tid vi lever i! 

 
HVA – ELLER HVEM – ER MENNSKET? 

 

CE: Jeg har en overgripende spørsmålsstilling i dette intervjuprosjektet: Hva, eller 
hvem er mennesket? Om vi holder på med meditasjon, kan vi eventuelt introspektivt 
komme til en dypere fornemmelse av, eller innsikt i, menneskets vesen; en 
fornemmelse av noe som går ut over det rent biologiske eller det psykologiske i 
vanlig betydning . Skolens menneskesyn har ikke lenger en religiøs dimensjon. 
Religion har man som fag ved siden av andre fag. Tidligere skulle skolen bygges på 
en kristen grunn, der mennesket ble betraktet som et vesen med kropp, sjel og ånd; 
det var liksom noe gitt. I vår sekulariserte tid er vi nærmest en kombinasjon av 
«mind and body» – og spørsmålet om hva mind er, eller hvordan kombinasjonen 
mind/body er mulig, er blitt mye diskutert i filosofien. Det har blitt sett på som et 
mysterium. Og de fleste er enige om at bevisstheten er et mysterium.  
 
Sekulariseringen har gitt oss en større frihet enn vi hadde tidligere da kirkens dogmer 
fortalte oss hvem vi er. Likevel er det mange som i dag spør etter en fordypet 
menneskekunnskap; en slik behøves både i forhold til eksistensielle spørsmål som 
oppstår hos unge mennesker, og i forlengelse av dette, som redskap for å bidra til 
psykisk helse. Kan du ut fra din egen erfaring si noe omkring dette?  
 
AMB: Jeg har vært helsepolitiker i over 20 år og vernet om det forebyggende 

arbeidet. Hvordan lykkes helsevesenet i å fange opp hele mennesket – som består av 



både kropp og sjel? Dette har variert over tid. Da jeg brakk benet, var jeg «en fot 

med et C-brudd» som skulle opereres. Iblant er det ikke nok med en mekanisk 
operasjon eller en rent mekanisk behandling – om vi ikke samtidig stimulerer den 

helbredende kraften som fins i oss. Hva behøver sjelen utover kne- eller 
fotoperasjonen? Behandlingen må omfatte andre elementer enn de rent mekaniske. 

Samtale og musikk kan være viktig i en behandling, eller andre terapier eller 
terapeutiske tiltak. Det er naturligvis individuelt. I mine seks år som ordfører i 

Förbundet S:t Lukas30 har jeg lært meg mye om den eksistensielle helsen31 og om 
betydningen av meningsskapende samtaler. 

 
En del mennesker tror på, eller har erfaringer med det åndelige eller en høyere makt. 

Jeg tror at man kan ha det godt med det. De som ikke tror på noe ut over det rent 

fysiologiske kan savne noe. Jeg tror det er svært verdifullt og sunt – uansett alder og 
bakgrunn – å ha noe å tro på som er større enn en selv, å ha noe å håpe på eller se 

frem til, å føle at man består både av en fysisk kropp og en psyke – men også en 
sjelelig dimensjon på dypet av en selv. 

 
CE: Mener du at de fire elementene som dere øver i Drömmen er en hjelp til dette? 

 
AMB: Å øve stillhet er en god begynnelse. Fordi stillhet i seg selv utfordrer deg til å 

lytte innover. Og begynner du å lytte innover, så fins det mye mer spennende der 
enn du hadde en anelse om. Man ser det på små barn. De har dette helt naturlig. 

Det er ikke vanskelig for dem å sette seg ned og øve mindfulness. Men så formes de 
inn i en struktur som bygger på prestasjonskrav, hvilket er viktig nok – men hvor fins 

balansen? At du er verdifull uansett om du presterer eller ikke, den kunnskapen må 
vi å gi til våre barn og barnebarn! 

 
  

 
30  Sankt Lukas er en idébåret organisasjon med profesjonelle mottak for psykoterapi, opplæring og 
utdanning over hela Sverige. Se: https://sanktlukas.se/ 
31 https://psykologisk.no/2021/01/eksistensiell-helse-er-blitt-et-nokkelbegrep-under-pandemien/ 



AVSLUTNING 

 
CE: Er det noe du vil ta opp til slutt som vi ikke har berørt ennå?  
 
AMB: Det er viktig å se at mange barn har det veldig bra i Sverige, men at det også 

fins barn og unge som kommer skjevt ut. Folkehelsemyndighetens rapporter peker 
på skolen som den viktigste arenaen for barn og unges helse. Barnekonvensjonen 

ble lovfestet i Sverige 1. januar 2020 – hvilket ikke innebærer at barn automatisk blir 
lyttet til eller får sine rettigheter ivaretatt. Det gjenstår mye arbeid. Barn behøver en 

støtte i ryggen slik at de kan takle vanskelige situasjoner som kan oppstå. Vi må ta 
dette på alvor. Vi har et økende antall selvmord i Sverige. Mange unge vet ikke hva 

de tenker, hva de vil og skal i livet. De har ingen fremtidsdrømmer. Vi må gjøre alt vi 

kan for å gi barn og unge muligheter i livet og mulighet til å se muligheter. At de kan 
finne sine mål. Og at de lærer å like seg selv. Dette er det verd å satse penger på! 

 
* 

 
Litteratur: Se liste under intervjuet med Anna Bornstein 
 
 
 


