
På ett seminarium med namnet ”Den stora balans-
(j)akten” kunde jag njuta av en fantastisk föreläsare, 
psyko tera peuten Lena Nevander Friström, som talade 

om stress och hur vi kan hantera den. Hon beskrev några av 
oss som är i riskzonen, som hon kallar typ-A-människor. 
Det är personer som alltid har bråttom. Någon som 
alltid vill maximera effektiviteten och hellre sätter 
sig framför datorn om det blir en kvart över, än åker 
i god tid till ett möte. Hon hatar alla typer av 
köer och gör snabbt ett överslag när hon kommer 
in i mat  affären eller på systemet. Vilken kö går 
snab bast? Märker hon att en annan kö avancerar 
snab bare än hennes egen, byter hon. Bara för att 
upp täcka att den ur sprung liga kön nu 
börjar röra på sig i en rasande fart.

Det är hon som delar upp familje-
med lemmarna på McDonalds – en i varje kö. Den 
som kommer fram först ropar kodordet; Mamma! De 
som stod bakom i kön blir inte alltid så glada när de 
helt plötsligt fi ck fem krångliga beställningar framför 
sig i stället för, som de trodde, en liten glass.

En typ-A-människa hatar att hamna i telefonkö där 
man först ska knappa in en massa val som man inte har 
tillgång till utan får leta fram i gamla pärmar, och när 
man väl kommer fram efter 38 minuter får man veta att 
man ringt till fel kundtjänst.

Det är inte konstigt om dessa personer, som har ett 
konstant adrenalinpåslag, får högt blodtryck och andra 
stressrelaterade sjukdomar. Det är också de som, till 
slut, går in i väggen. Enligt Lena klarar vi att leva så 
här, i ett veritabelt kaos, ca sju år innan kraschen. Men 
det fi nns signaler som vi bör ta på allvar och hejda oss 
innan det går för långt. Hon talar om fem faser. Den 
första är en kronisk fysisk trötthet. Men den tror jag 
de fl esta av oss känner. I alla fall under november 
när det är mörkt när vi går till jobbet, och 

mörkt när vi går hem. I den andra fasen drabbas vi av den 
intellek tuella tröttheten. Ni vet när man får ”hjärn släpp”. När 
man glömt någonting och åker upp i hissen, springer in i hallen 
och ut i köket för att hämta... Ja, vad var det nu igen?

Den tredje fasen är när man isolerar sig från socialt 
umgänge. När man blir trött på människor och bara 

vill vara ifred. När man tackar nej till festen som man 
såg fram emot så mycket, men kände att man inte 
orkade gå till när det var dags. I den fjärde fasen blir 
man personlig hets för ändrad (nu har det gått långt) 
och i den femte fasen tappar man sin identitet helt 
och förlorar kontrollen. Några kallar det för 

utmattnings depression, några för utbränd-
het. Symtomen är desamma och vägen 
tillbaka är lång.

Själv känner jag igen den första och 
andra fasen, men inga fl er tack och lov. Och jag börjar 
bli uppmärk sam på när jag gör korkade saker. Som 
när jag springer ner för rull trappan och springer upp, 
oavsett om jag har en tid att passa eller ej. Eller som 
den gången när jag tog fart och spurtade över perrongen, 
bara för att dundra in i tågdörrarna som stängdes precis 
framför näsan på mig. Och det var hela fem minuter 
innan nästa tåg skulle komma…

Min räddning är min hund som tar ut mig på en 
långpromenad i skogen varje dag. Det är en oslagbar 
medicin som ger kondition, frisk luft, solsken ibland och 
tid till eftertanke. Min stora lycka är att jag har en underbar 

familj med en charmig fransman som livskamrat. En 
raritet som väcker mig med kaffe och kyssar varje 

morgon! Och som grädde på moset har jag tre 
ljuvliga ungdomar som ofta påminner mig om 

vad som är viktigt i livet. Som att det alltid 
kommer ett nytt tåg, och att vi måste börja 

sopsortera och äta kravmärkt. ●
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Njae, jag tar bara Essingeleden och...
– Jag kör med tunnelbanan tills det är över. 

Och jag....
Det är januari och alla, jag menar ALLA, snackar om träng-
sel skatten här i Stockholm. På lunchrasten. I TV-soffan. 
I radion och i tidningarna. Det är ett hett ämne som berör 
och upprör.

Själv sitter jag mest och lyssnar. Jag är inte så berörd 
eftersom jag jobbar och bor utanför stan. Men jag blir lite 
fundersam. Det här är verkligen någonting som vi reagerar 
på. Vi har fått någonting annat att prata om än 
vädret och doku såporna. Som i vanliga 
fall uppen bart berör oss en hel del. 
Och det är väl mänskligt. Någon-
 ting som mediafolket och reklam-
makarna vet sedan länge. Att vi 
bryr oss mest om det runt omkring 
oss. Det vi upplever och ser i vår 
egen vardag. Men jag kan inte låta bli 
att jämföra det med reaktionen på jordbävningen i 
Pakistan eller folkmorden i Rwanda, där inte ens FN 
brydde sig trots att de fanns på plats när det hände.

Jag menar inte att vi är omänskliga eller uttalat ego-
istiska. Jag tror bara att det är så vi fungerar. Det blir för 
tungt att debattera fattigdomen i världen eller den 
globala miljöförstöringen på lunchen. Dessutom tror 
jag att många tänker att det kan jag ändå inte på-
verka, det får någon annan enga gera sig i. Jag betalar 
skatt och ger bidrag ibland. Jag gör det jag kan. 

Men när man möter de unga, generationen som 
ska ta över efter oss, får man stå till svars:

– Varför ser det ut som det gör i samhället och hur kan vi 
tillåta världen att sakta men säkert förgöra sig själv? Hur kan 
vi blunda för prostitutionen som fl ödar i Thailand och varför 
får inte pedofi ler och barnmisshandlare hårdare straff? 

Vi, som själva anser att vi curlat vägen för ungdomarna 
i högre grad än någon annan generation före oss, får 
bakläxa.

Jag har inga svar på deras frågor. Jag brukar säga 
att jag har gjort mitt bästa och i första hand tagit 
ansvar för mig själv, mina barn och min familj. Jag 
förstår att det kan låta lite fjuttigt, men det är sant. 
Själva darrar de av indignation och frågar vad som 
egentligen är meningen med livet. Är det verkligen 
att jobba åtta till fem, skaffa villa, Volvo och vovve? 
Inte heller på den frågan har jag några svar.

Vad man möjligen kan hoppas på, är att 
frustrationen och upprördheten som de känner nu, 
håller i sig så pass att de själva tar tag i de angelägna 
frågorna. Att de bryr sig även i fram tiden, när de 
själva ska skaffa mat på bordet och kläder till 
ungarna. Att de har så mycket energi kvar att det 
räcker för en insats som gagnar många människor, 
även de på andra sidan jord klotet. Där många inte 
har någonting, inte ens rent vatten.

Min son har en idé som tilltalar mig. Han 
tycker att i stället för lumpen borde alla göra 

biståndsarbete under en period i livet. 
Antingen här i Sverige eller utomlands. 
Det skulle inte behöva kosta mer än vad 
”försvaret” kostar oss idag. Om man 
blev vuxen efter lumpen, som många 
anser att man blir, borde man sannerligen 

bli mogen och mer vidsynt efter att ha 
hjälpt människor i nöd. Troligen skulle vi även 
få en annan, och mindre fördomsfull, syn på 
invandrare och fl yktingar som är i Sverige. 

Kanske fi nns det ändå hopp för fram -
 tiden.  ●       
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