
Konsten att tänka själv
Äkta snällhet är att ha modet att stå upp för det som är 

rätt. Och att säga emot när något är fel eller ont. Det 
skriver professor Stefan Einhorn i sin bok ”Konsten att 

vara snäll”.
Att tänka själv, och kanske bryta mot regler eller utmärka  

sig i en grupp, kräver intelligens och mod. Barn föds ifråga-
sättande, men tyvärr tar vuxenvärlden effek tivt ur dem denna 
sunda insikt under uppväxt tiden. ”Vaffö då” och ”Vill inte” 
är ord som barn lär sig tidigt, strax efter ”mamma”. Tänk om 
vi kunde behålla lite av den instinkten även senare i livet.

De flesta regler är ändå till för att saker och ting ska fungera. 
I skolan, på jobbet, i trafiken, inom sjukvården, ja överallt i 
samhället. Vi väljer politiska ledare  som upprättar lagar och 
regler som vi ska följa. Men det finns många händelser där 
man hade önskat att fler hade tänkt själva och inte bara följt 
regler. Alla  krig, som jag ser det, är otäcka exempel, och inte 
minst jude förföljelsen under andra världskriget med alla dess 
konsekvenser. 

Apartheid är också ett bra exempel på idiotiska regler. I 
USA var det en svart liten kvinna som, i lika hög grad som 
Martin Luther King, medverkade till att apart heid avskaff ades. 
Hon vågade trotsa reglerna och satte sig i den främre ”vita” 
delen av bussen och vägrade flytta  på sig. Då var hon kriminell, 
idag är hon en hjälte och en förebild för rättvisa i världen. Precis 
som Nelson Mandela, som offrade sin egen fri het för att världen 
skulle se och agera mot orättvisa och förtryck. 

Det tog lång tid.
Och när det gäller Rwanda tog det för lång tid innan  någon 

vågade tänka själv och ta rätt beslut. 
Men det finns även många, mindre dramatiska, vardags-

situationer där vi gott kunde tänka lite mer själva. Till exem pel 
när mina barn undrar varför de måste lära sig andra grads-
ekvationer och avancerad geometri, eller memorera allt om 
Karl XII och Gustav Vasa, och jag hör mig själv svara; ”Skit i 
det nu, plugga  bara så du klarar provet i morgon och kan gå 
vidare  i livet!” I stället för att ha modet att stå på mina kloka 
barns sida, och ifrågasätta systemet.

Om alla skulle följa de regler som finns, och inte ifråga sätta 
den rådande sanningen, skulle vi fort farande tro att jorden är 
platt. Inte många av de mediciner som idag räddar liv skulle 
finnas till, eftersom de flesta upptäckter blir till när man avviker 
från mönstret, testar  någonting nytt eller helt enkelt gör fel! 

I konstens värld gäller det att vara nyskapande, trotsa 
etablissemanget och ofta chockera. Tyvärr får de flesta stora 
konstnärer sitt erkännande postumt, men ändå. Det skulle inte 
finnas någon utveckling om det inte fanns människor som kan 
tänka själva och våga vara annor lunda.

I Stefan Einhorns bok kan man läsa om en verklig händelse 
som på ett rart sätt visar hur hängivna vi kan vara till de regler 
som gäller. Stefan och hans fru ville gå och se en dramafilm på 
bio. De har med sig sonen, 2 månader, i en sele på magen. I 
luckan får de höra att filmen är barnförbjuden. Stefan, som tar 
det som ett skämt, lovar att gå ut om sonen skulle störa. Men 
kvinnan  står på sig, 15-årsgränsen gäller. Då försöker Stefan 
med sin bästa läkarröst förklara att sonen kan ju inte fästa 
blicken ännu. 

”Men han kan höra, replikerar kvinnan slugt!” 
Lite generat försöker då Stefan 

med att filmen är ju ändå på 
engelska... 

Men inte ens det kan 
få kvinnan att rucka på reg-
ler na . Famil jen får snopet 
vända hem igen. Och kanske 
just den incidenten 
gav Stefan idén till 
boken som sexton år 
senare skulle bli läst 
och älskad av tusentals 
sven skar som vill lära 
sig konsten att vara 
snäll, bl a genom att 
tänka själv. ● 
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Om några månader fyller jag 50. Då blir jag tant på 
riktigt och får använda den senaste antirynkkrämen 
jag köpte för dyra pengar, över hela kroppen. Den har 

nämligen det passande namnet ”anti gravity”. Jag undrar när 
vi ska få se liknande produkter för män? En helsides annons 
om kalsongen som gömmer kulmagen eller krämen som gör 
honom tio år yngre redan efter 14 dagar. Det går ju vi på, och 
inte är vi dummare än män. Kanske är vi 
bara rädda för att åldras och 
därför inte få deras kärlek 
längre. Inga blickar, ingen flirt, 
inga romanser...

Det är då man ska foku-
sera på hur de ser ut, i vår  ålder. 
Med sina rynkor, sitt grå-
spräng da hår (om de har något), 
putande magar och säck iga 
kropp. Vi kanske matchar rätt 
bra, i alla fall.

Men hur var det för 25 år 
sedan? När man var ung och 
attraktiv. Var man det? Själv var 
jag kurvigt överviktig och hade 
ångest för det mesta. Nygift och 
nyskild under ett och samma år. 
Jag trodde att prinsen fanns på 
Café Opera men de flesta var mer 
groda än prins och det enda som hände var att jag blev 
pank, fet och olycklig. Inte så mycket att sakna, alltså. 

Men vad finns det då, som är positivt med 50+? Ja, för 
min del är det flera saker. Ett är perspektiv och förmågan att 
ta beslut som inte är så präglat av rädsla. Rädslan att inte 
räcka till, inte duga, inte vara klok nog. När man var ung var 
det viktigaste att bli bekräftad. Att vara duktig flicka, både i 
skolan och sedan på jobbet. Men när man levt i 50 år är det 
lättare att se vad som är viktigt i livet, och ge sig själv möjlighet 

att välja det som känns rätt. För mig är det familjen i första 
hand. Våra tre nu flygfärdiga ungar, som vill lämna boet och 
bygga sina egna liv. Och min älskade livskamrat, som jag 
hoppas få dela många aktiva år till med.

Någonting annat som växer i värde när man blir äldre är 
friheten. I alla fall för mig. Friheten att kunna ta en promenad 

mitt på dagen, om jag vill. Fri-
heten att kunna åka ut på landet 
när det blir helg, utan ångest för 
allt det där jag inte hann göra i 
veckan. Frihet att få välja bort. 
Att kunna säga nej (fast det 
är fortfarande svårt). Till det 
kommer en ekonomisk frihet, 
som inte är gigantisk men i 
alla fall större än när jag 
var 25.

Så hur kommer den tredje 
åldern i mitt liv att se ut? I 
den bästa av världar får jag 
vara frisk och leva med min 
man. Jag kommer att bli 
mormor och farmor och 
kanske göra svär dottern 
galen med min omsorg 

– eller inte. Jag kommer att besöka exo tiska 
platser och uppleva nya saker, kanske till och med lära mig 
ett nytt språk på gamla dar. Vem vet?

Men enligt Amelia Adamo är man inte en riktig  mappie 
förrän ungarna flyttat hemifrån. När man står inför den livs-
avgörande frågan; Vad ska jag göra med resten av mitt liv? 
Alltså behöver jag inte ta ställning till den ännu, mycket tack 
vare bostadssituationen i Stockholm. För även om två av våra 
tre barn är myndiga, är chansen, eller risken stor att de stannar 
några år till. Men sedan kan vi bli mappiesar på heltid. ●
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Äntligen mappie
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