
Vem är mest framgångsrik av Bill Gates och Dalai 
Lama? Eller av Marcus Wallenberg och Agnes, som 
jobbar i kassan på Ica där jag bor? 

Svårt att säga, eftersom framgång som jag ser den, handlar 
mer om hur harmonisk du är i ditt liv, än om yttre framgång 
som makt och pengar. Och jag vet inte hur de här personerna 
mår i själen.

Tänk om framgång är de där små 
ögonblicken i vardagen, när du känner 
dig så där euforiskt nöjd? Som när den 
myn dige sonen, helt plötsligt, ger dig 
en puss på kinden innan han drar 
till polarna. Eller när du anmäler 
dig till yoga-kursen och går dit. 
Alla tio gångerna! Eller varför 
inte när du bastar med mannen 
du varit gift med i 20 år, och 
tycker att det är romantiskt!

Det är kanske dags att se 
över våra värderingar och vår 
syn på framgång. Inse att du 
är framgångsrik när du är 
lycklig. Vad som gör dig 
lycklig, vet bara du. Många 
tror att det är pengar, 7 av 
10 anser det. Inte så konstigt 
kanske, det heter ju fram-
gångsrik. Men en studie 
visade att människor som 
vunnit stora summor på 
lotteri inte var lyckligare än 
de som inte vunnit, när man 
kollade efter en tid. Andra 
studier visar på samma 
resultat, att pengar inte är 
synonymt med lycka.

En klok man har sagt att människor som strävar efter fram-
gång i jobbet, har svårt att nå den när det är själva framgången 
som är målet. Men för den som får göra det man tycker mycket 
om, kommer framgången automatiskt. Slutsatsen blir att när 
du känner att det du gör är meningsfullt – för dig – blir du 
lycklig och gör sannolikt ett bra jobb.

Ett mått på framgång är för många hur man lyckats i 
förhållande till andra. Allt är relativt, så att säga. Det här blev 
tydligt när man frågade en grupp amerikaner om vad de ville 
ha i lön. De fi ck välja mellan 100 000 dollar per år, men då 

skulle kollegorna tjäna dubbelt så mycket, eller 50 000 
dollar per år och tjäna dubbelt så mycket som sina 

kollegor. De valde 50 000. 
Och visste ni att ett OS-brons är mer 

uppskattat än ett silver? Jo, av den enkla 
anledningen att den som fi ck silver för -
lorade guldet, och den som fi ck brons 

vann en OS-medalj.
Pengar eller ära, eller 

både och? Frid i sinnet 
eller befor dran till chef? 
Bestiga Mount Everest 
eller cykla till jobbet? 
Framgång kan beskrivas 
på många sätt, men i 
grunden hand lar det om 
en subjektiv värde ring, 
tror jag. Du kan själv 
välja om glaset är halv-
tomt eller halv fullt, men 
fundera på vilket av alter-
nativen som får dig att 
må bra. ●
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Inspirerad av ett föredrag av 
professor Stefan Einhorn.

Vad är framgång för dig?
Sommaren är slut och de goda föresatsernas tid är här. 

Likt höstvindar friska ska vi susa fram i joggingspåret, 
simma minst en gång i veckan och köpa nytt kort till 

gymmet. Och inte kommer det att bli som förra året när vi 
var duktiga de tre första veck orna för att sedan träna lite 
sporadiskt någon gång ibland tills vi insåg att då kan det lika 
gärna vara. 

Kanske handlar det bara om ett försök att leva upp till 
bilden av sig själv som en sund och lagom fram gångs rik kvinna 
i sina bästa år. Mer än en inre 
övertygelse om att det här gör 
mig lycklig. En god vän till mig 
menar att hälsa handlar mest 
om ett förhåll ningssätt till livet. 
Att det är våra värderingar och 
vår inställning som avgör hur 
vi mår.

Det ligger nog mycket 
sanning i det och därför är 
min största utmaning den här 
hösten att förändra min in -
ställning så att jag minskar min 
oro. Ni vet det där kvinnor är 
feno me  nala på. Mest oroar vi 
oss helt i onödan. På en av -
spänn ingskurs fick jag veta att oron sätter sig på våra axlar. 
Bok stavligen! Den bosätter sig i en stor muskel (trapezius), 
ofta på ena sidan. Efter som vi fyller på med oro hela tiden blir 
den till slut kroniskt inflammerad. Och den värker, vilket i sin 
tur ger oss ännu mer oro. Tala om ond cirkel. Oro är ju dess-
utom ett palindrom, och när vi ändå tittar på  ordets inne  börd 
kan vi fundera på varför det heter o-rolig..?

Det är också oro som gör oss sömnlösa. Där ligger vi och 
oroar oss för barnen, jobbet, dammet och tvätten och timmar na 
går, samtidigt som vi avundsjukt får lyssna till snusandet från 

maken som somnade i samma ögonblick han lade huvudet på 
kudden. Det har också med inställning att göra och i det 
av seendet är våra män mycket klokare än vi.

Om vi lade lika mycket energi på att göra det vi oroar oss 
för, som vi lägger på att oroa oss, skulle vi definitivt få mycket 
gjort. Och må så mycket bättre. 

Det finns ett nomadfolk i södra Thailand som klarade sig 
oskadda från tsunamin för att de läste av naturen och förstod 
faran. När vågen kom hade alla vandrat upp i bergen. Dessa 

infödingar bor helt avskilt 
från den övriga civilisationen 
och de har ett eget språk som 
säger en del om hur de lever. 
De har inget ord för vill ha, 
hej, adjö och nu. De har 
ingen tidsuppfattning och vet 
därför inte hur gamla de är. 
De har heller inget ord för 
oro... Om de har ett ord för 
lycka vet jag inte, men jag 
tror att chansen är stor att de 
vet vad det är.

Avslutningsvis vill jag 
bjuda på en söt liten historia 
som inte har någonting med 

oro att göra, men kanske den säger något om våra värderingar 
och hur de förändras genom livet.

Det är samling på dagis och fröken ska presentera lunchen. 
Hon berättar att det är fisk. En fisk som kommer från Vietnam, 
ett exotiskt land som ligger på andra sidan jordklotet. Hon 
frågar om någon vet var det landet ligger. 

– Nej, svarar Axel, 3 år, men jag vet var potatislandet ligger. 
Och där, viskar han förtroligt till kompisen bredvid, där får 
man äta hur många potatisar man vill. ● 
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Hellre rolig än orolig
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