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Jag föreställer mig ett pingisbord. Två osynliga spelare. Bollen som rör sig över nätet styrs av 

min viljekraft. Min plan är att jag spelar tills jag somnar. Det låter enklare än det är, bollen har 

en tendens att röra sig helt oförutsägbart. Fokus på spelet gör att hjärnan får något att pyssla 

med, ångestfritt och lugnt. Den ökade koncentrationen innebär däremot att jag inte slappnar av så 

mycket som behövs för att somna. Bollen börjar studsa snett, blir svår att styra och plötsligt 

tänker jag på något helt annat. Utan att jag märkt tankens förflyttning. Som nu. Jag tänker på ett 

pingisbord istället för att spela bollen. 

Både nacke och själ smärtar. Jag satt i soffan med skrivtorka alldeles för länge. Jag vill men 

kan inte, och det känns som en infarkt i hjärnan. Jag har idéer och skickar beställningar till mig 

själv men det kommer ingen text. Vad jag brottas med är oklart, men en teori är att det har med 

ämnet att göra. Så fort orden börjar handla om relationer och konflikter, förälskelse och kärlek 

kryper inspirationen och gömmer sig. Trots att intresset för dessa ämnens påverkan på mitt liv är 

så stark. Fokus flyttas snabbt över till annat. Plötsligt ska referensmaterial läsas, textens struktur 

utvecklas eller, min favoritsyssla, jag behöver koka mer kaffe. Med åren kräver koncentrationen 

mer och mer kraft. Som med sömnen. Det krävs mer och mer kraft för att gå från vaken till 

sovande, det är allt för lätt att glida iväg till det som är oväsentligt. Precis som nu, med ångest 

över skrivandet. Tillbaka till pingisbordet. 
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Mina problem med skrivandet väcker frustration. Jag kanske kan skriva om det i stället, 

reflektera över eländet istället för att vara fängslad av oförmågan. Frustration betyder enligt en 

sökning på internet besvikelse över att inte få sina behov tillgodosedda. Vilka behov? Då gäller 

det ju att ta reda på vilka de är och varför de inte fått sitt. Mina behov? Omöjligt! Min oförmåga 

att svara på den frågan är både nedärvd och väluppfostrad. Jag har under mitt liv tränat hårt på 

att fokusera på andras behov. Det är en styrka som tagit mig till många positiva situationer, 

relationer och arbetsplatser men är också en av mina största svagheter eftersom jag ofta glömmer 

bort mina egna förväntningar och önskningar. Det är lätt att säga att det ger en skön känsla att 

vara en god medmänniska. Men det finns alltid en risk att hjälpsamhet är grundad i rädslan att 

andra människor ska bli besvikna eller irriterade, och att det egentligen handlar om att fylla ett 

hål av mörker och låg självkänsla. Hur kan jag veta skillnaden, och hur ska jag kunna ta reda på 

mina inre behov utan att fastna i fällan att de är grundade i rädslor? Det är som min gamla 

stötesten - tycker jag egentligen om smaken av inlagd sill eller beror det på att mina föräldrar var 

förtjusta i det? Med potatis, kokt ägg med lös gula, gräddfil och dill? 

Även om det skedde mer ofta tidigt i vår relation så pratar jag och Emma regelbundet om vad 

vi betyder för varandra. Varför vi tycker om varandra. Vad vi behöver av varandra. Vi har 

förstått att vi behöver bli till på fler sätt än endast genom vårt partnerskap. Att stötta men inte 

bära, hon är ju inte till för att fylla mina inre svarta hål. Det var där allt började, samtalet om 

hålen, dess konsekvenser, och vem som bär ansvaret för att fylla vårt inre mörker och hur vi kan 

stödja varandras utveckling utan att ramla ner i varandras avgrunder. De hål jag bär inombords 

tar sig uttryck på många olika sätt. Jag har upptäckt några men tror att jag kommer att vara 

upptäcktsresande i mig själv under resten av mitt liv. Jag tar som sagt ansvar för andra och ser 

till att de får sina behov uppfyllda. En fin omtanke i vissa och många sammanhang, men det 

handlar också om att jag ser till att min omgivning får det jag tror att de behöver. Min långa 

erfarenhet hjälper mig och jag är riktigt duktig på att läsa av andra människor och skapa mig en 

bild av sådant de vill ha. Det kan såklart handla om vardagliga frågor som mat och dryck och 

politiska åsikter som de själva är medvetna om, och som uttrycks när vi möts. Men starkare och 

mörkare är min förmåga att känna de djupare mänskliga behoven som de kanske inte ens är helt i 

kontakt med själva. Jag möter upp likt en forskande kameleont och testar färg efter färg tills jag 

känner en begynnande tillfredsställelse. Då vrider jag upp volymen på den färgen. Gör den 

kraftigare och mer nyanserad. Vissa människor vill bli utforskade, lyssnade på och gillar att stå i 

fokus för större grupper av människor. Jag hjälper till att lyfta frågor som den personen är 

bekväm i och längtar efter att få bada i. Andra vill utforska och lyssna och kanske till och med 

hjälpa mig med mina utmaningar. Då erbjuder jag den möjligheten och gör mig till en 

experimentlåda som kan användas för att vrida och vända på olika perspektiv. Jag är ofta väldigt 
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öppen och ärlig och kan bli till en degklump i händerna på min samtalspartner. Det finns 

självklart gränser men de är få. När jag blir rädd för att relationen inte ska hålla, när jag känner 

att den här personen inte kommer att ta mig på allvar, inte se upp till mig eller kanske sluta tycka 

om mig. Då blir jag mindre öppen och mindre ärlig. Jag har alltid haft lätt för att sluta mig.  

Det här sker ju omedvetet. Något annat vore förkastligt och ren manipulation, även om det 

ordet och dess betydelse behöver utforskas mer för det är inte allt igenom lika negativt som vi 

ofta tror. Mitt beteende har jag haft sedan jag kunde uppfatta världen och började interagera med 

den. Om mamma och pappa funnits kvar att fråga hade jag kunnat kolla med dem, och 

antagligen fått reda på det jag redan vet. Att jag var ett väldigt snällt barn. Mindre säkert är om 

de kunnat berätta om det fokuserade träningslägret de satte mig i. En lång utbildning som senare 

kom att involvera släktingar, kompisar, kompisars föräldrar, klasskamrater, lärare, flickvänner, 

flickvänners föräldrar, vuxna vänner, arbetskamrater, ex-flickvänner, fru, mina barn, barnens 

kompisars föräldrar och som under de senaste åren anlitat lärare som en före detta fru, ny vuxen 

kärlekspartner, hennes barn, hennes föräldrar, hennes vänner, nya arbetskamrater och nya vänner 

på ny bostadsort. Alla som jag någonsin mött har använts som tränare i min förförelseskola. 

Högst sannolikt har de varit helt omedvetna om sin roll, och definitivt har de aldrig varit 

tillfrågade. Jag har genomgående varit omedveten. Men extremt motiverad. Och den fulla 

insikten om konsekvenserna av denna del av mitt beteende väcktes inte förrän samtalen med 

Emma. Samtal som också färgades av mina komplexa mönster. Kameleonten och förföraren 

undviker ju sådant som väcker irritation, ledsenhet eller ilska. Och lyssnar hellre utforskande 

utan dömande. Med henne har jag inlett ett avprogrammeringsläger, det är svårt. Mitt 

tillmötesgående beteende är ju inget jag planerar när jag möter en annan person, inte som att jag 

tänker: hmm undrar vilka behov den här personen har som jag kan fokusera på så att jag slipper 

tänka på mina egna? Det sker helt utan att jag uppmärksammar det.  

Och återigen har tankarna skenat iväg långtifrån mitt pingisbord. Ångesten känns i bröstet, 

och livnärs av oförmågan att somna. Mina hjärtslag är tydliga. Ju mer jag uppmärksammar dem 

desto starkare blir de, slår hårt sina livgivande slag genom bröstkorgen ner i madrassen, tills jag 

behöver lägga mig på min högra sida för att få tyst. Livgivande men högljudda. Nacken gnäller 

fortfarande men uppskattar den nya liggställningen. Inombords röstar man om jag verkligen har 

lyckats komma i gång med skrivandet eller om jag misslyckats för att jag under dagen inte 

skrivit det jag tänkt. Utfallet är enhälligt och odiskutabelt, domen faller utan rättegång. 

Till mitt försvar så är det ändå så att det självbiografiska skrivandet är svårt, kanske till och 

med en lätt omöjlighet. Emma och jag pratar ofta om hur olika våra upplevelser och minnen kan 

vara från samma situation. Viktigast är de minnen som präglade de första perioderna i vår 

relation, det är väl så det är med förälskelsens energi. Den är stark. Den vill ta plats. Den räds 
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kärlekens trygga förutsägbarhet och tråkighet. Därför pratar förälskade par så ofta om hur det var 

när de träffades. Trots att de har hört varandras berättelser så många gånger. Partners som inträtt 

kärlekens fas pratar sällan så. Kärleken vill inte utmanas av förälskelsens gränslöshet och den 

ständiga osäkerheten. En självbiografisk novell är ju en fantastisk chans att berätta sanningar om 

mig och mitt liv och återkomma till både förälskelsens och kärlekens minnen, men mina inre 

rädslor gör skrivandet till en kamp mellan det dokumentärt korrekta och det i efterhand 

konstruerade, som ibland har ganska lite med den faktiska händelsen att göra.  

Varför minns vi egentligen? Vårt beteende handlar i grund och botten om att överleva. Vi 

behöver få i oss näring och dryck, skydda oss från väder och vilda djur och vi behöver fortplanta 

oss. Så har vår art Sapiens överlevt och utvecklats i ett par hundra tusen år. Minnet är antagligen 

inte något undantag. Vi minns för att det hjälpt oss att överleva. Avgörande för överlevnad är att 

komma ihåg vilken mat som är ätbar, var den växer, när vilda djur kan tänkas överfalla, vem som 

går att lita på och dessutom vilka spelregler som gäller i den här gruppen. De senaste har blivit 

mer och mer avgörande för våra liv i en värld med mat som kan köpas styckad och förpackad i 

affären, med ett boende som skyddar oss från regn och kyla och där de farliga djuren är dödade 

eller inspärrade. Våra moderna sociala liv får nuförtiden vara spelplatsen för alla våra 

överlevnadsinstinkter vilket ofta ställer till det för oss. Minnet är en av spelarna och den är inte 

alltid på vår sida. Detsamma kan också sägas om dessa skenande tankar som fortsätter att hålla 

mig från sömnen och lockar mig bort från ursprungsidén med mitt skrivande. På vilket sätt kan 

det förklaras som en uråldrig överlevnadsstrategi?  

Minnen av situationer som jag och Emma har upplevt tillsammans är inte heller trovärdiga, de 

vill väl bara hjälpa mig att överleva. Det gäller både sköna och jobbiga minnen. Vem som kysste 

den andre först vid någon av våra första riktiga dejter är ett sådant gammalt skönt minne som vi 

inte är överens om. Jag minns att hon tog initiativ och hon minns att jag tog initiativ. Någonstans 

mellan dessa minnen möttes våra munnar. Vem som var först kommer aldrig att kunna redas ut, 

men konflikten i frågan om kyss och initiativ gör att vi återkommer till samtalet.  

Just det, jag behöver ställa ett larm. Minnet behöver hjälp och telefonens alarmfunktion är ett 

fantastiskt kognitivt stöd. Där finns stora delar av min att-göra-lista, med påminnelser vid olika 

tidpunkter. Imorgon bitti behöver jag ju komma ihåg att kolla hur det gått för mina inlägg. Jag 

sammanställer klickstatistik och ritar lite diagram för att jämföra inläggen med varandra, men 

om jag inte skriver upp och ställer larm så glömmer jag.  

Stunden i soffan tidigare idag präglades av återkommande plingande notiser från datorn när 

mejl ramlade in och telefonen vibrerade av sms. Den massiva informationsvågen handlade om 

att det snart är black friday och att just jag av alla människor skulle få se alla fantastiska 

erbjudanden före alla andra. Uppfinningsrikedomen och hetsen att få oss att konsumera flödar 



	

  

 6 

	

men enögdheten är genomgående. Det är black weekend, black week, nattöppet, smygkika, 

medlemserbjudanden, rabattstegar, volymrabatter, begränsade utbud och chanser som aldrig 

kommer tillbaka. Det väcker något oregerligt inom mig. Jag blir så otroligt provocerad! Men vad 

ska jag göra åt det? Jag undviker självklart att handla prylar denna vecka och jag försöker att inte 

bli lockad av all reklam, men det är svårt. Och det stör! Jag pluggar samhällsekonomiska 

utmaningar. Det är drivet av en iver att vilja förstå mer, att se bakom skynket och få reda på hur 

världen fungerar och varför samhället vi samskapar är så dysfunktionellt inom så många 

områden. Jag är helt på det klara med att vi över lång tid utvecklat samhällen som blivit mer och 

mer välmående, och då menar jag inte enbart ekonomiskt. Vi har idag mer fred, mindre våld, mer 

demokrati, bättre levnadsförhållanden och vi är friskare och lever längre idag än för hundra år 

sedan. Men vi har också kriminalitet, polarisering, rasism, diskriminering, ojämlikhet, klimatkris 

och ett osunt utnyttjande av planetens resurser. Under en lektion i höstas väcktes en obehaglig 

insikt inombords. Om vi ska vara verkligt hållbara och lämna efter oss en planet som kommande 

generationer kan leva på kan vi inte längre utvinna fossila råvaror! Det handlar inte bara om 

energi och att gå från olja och kol till sol och vind. Det handlar om att sluta använda allt som inte 

kan växa upp igen. Olja, kol, gas, metaller, sten, grus och allt sådant som oundvikligen kommer 

att ta slut. Det är ändliga resurser i en oändlig mängd generationer. Det ger mig rysningar och 

väcker en hopplöshet som är större än mitt infarktade skrivande och är definitivt inte ett ämne 

som är framgångsrikt att tänka på i väntan på sömn. 

Irritationen i soffan växte sig så stark att jag skrev ett inlägg på LinkedIn. Det var ju inte alls 

det jag skulle göra där och då. Jag borde ha skrivit mig förbi ångesten för att komma åt kärnan i 

min berättelse. Men jag skrev ett inlägg ändå. Från LinkedIn kopierade jag det till Facebook och 

Instagram så att så många som möjligt skulle mötas av min reflektion under black week. Jag vet 

att det inte är uppskattat att skräpa ner alla kanaler med samma inlägg. Men jag kunde inte låta 

bli. Jag behövde få ur mig all frustration. Men det tar tid, en sådan tid det tar. Ett inlägg av den 

här digniteten kräver sina förberedelser. Jag är lika rädd när jag skriver text på sociala medier 

som när jag skriver i mitt författarskap. Antagligen väcks samma försvar och regelverk inom 

mig. En lyhörd kameleont kan inte skriva något som retar och stör, rädd att påverka. Det gör att 

formuleringarna blir omständliga, jag behöver kolla föreläsningsanteckningarna så att det blir 

rätt, jag går i huvudet igenom en lista av möjliga kritiska kommentarer. Jag vet vilka som har 

den förmågan, att skära genom mina naiva reflektioner och provtänkta frågor med knivar av 

argument som inte släpper några ovedersägliga uttryck över bron. Här blev jag sittande. Såklart. 

I stället för att skriva på min skönlitterära text klafsade jag omkring i träsket av inkompetens och 

uppmärksamhet. Det blev inte bättre när inlägget var klart och publicerat i alla tre kanaler. Jag 

behövde bygga upp lite energi så att det skulle lyfta. Det är en konst jag inte till fullo behärskar 



	

  

 7 

	

ännu. Men jag vet att ju mer jag gillar och kommenterar och ser andras inlägg desto mer 

uppmärksamhet får mitt eget. Och när jag börjar få några kommentarer så behöver jag vara där 

och gilla och komma med egna reflektioner. Kanske inte för snabbt, för algoritmerna känner igen 

desperation när de ser den. Så en lagom väntetid, strosa lite oskyldigt förbi. Jag som skulle 

skriva. Jag som borde sova. Men först ett larm så att jag kommer ihåg att kolla hur många som 

läst och reagerat. 

Det är inte utan att jag drömmer om min pappas arbetsplats. Han hade en inkorg av metall på 

rummet för brev och maskinskrivna PM i bruna kuvert med hål, och när någon ringde så tog 

växeln hand om samtalet och kopplade vidare. Den stationära telefonen gick inte att ta med sig 

så om rummet var tomt fanns ingen som svarade. Telefonisten tog antingen ett meddelande som 

receptionisten kunde leverera personligt till den som söktes eller, om det var riktigt bråttom, då 

användes lamporna i taket. Ett sinnrikt lampsystem med fem blinkande lampor placerade i 

korridoren, där alla anställda kunde ha sin egen kombination. Jag minns att jag som tolvåring 

räknade på hur många olika varianter som går att skapa med fem lampor, och kom då för första 

gången i kontakt med det binära talsystemet. Jag minns inte min pappas ljuskod men minns att 

alla reagerade på surrandet i korridoren och kikade ut för att se om samtalet var till dem. Det vill 

säga, alla som inte var på sitt eget rum. Kanske hade han det lika intensivt som jag har det idag, 

men jag tror att mängden informationskanaler är mycket större idag. Inbyggt finns dessutom ett 

outtalat krav på snabba reaktioner som sliter mig från det jag håller på med till annat. 

Jag behöver vända på mig igen. Det är lite kallt så jag kryper nära Emma, in under täcket för 

att komma åt lite värme och kontakt. Kanske det hjälper mig till ro. Jag minns plötsligt en 

incident från dagen. 

– Jag har försökt öppna fönstret i en annan flik och trodde att det skulle bli en kopia men nu 

fick jag fliken som ett helt eget fönster, hur kan jag få in den fliken i fönstret igen?  

Frågan kom snabbt och jag hade spontant inget svar. Jag kände instinktivt av en irriterad 

vibration i rösten. Den här gången var det Chrome som inte fungerade som förväntat. Jag blev 

som vanligt ivrig och var just på väg att googla efter svaret när hon klickade sig runt och själv 

lyckades hitta en lösning. 

– Jag drar fönstret med musen in i huvudfönstret. Så. Nu funkar det. 

Vi är så olika. Jag är tyst, testar, googlar, försöker igen. Det dröjer länge innan jag ber om 

hjälp. Hon frågar rakt ut, ofta för sig själv, ibland för att fråga mig. Varje gång väcker det den 

lyhörda och vältränade hjälparen inom mig som direkt tar tag i problemet. Jag är ju snäll och 

avbryter oreflekterat det jag själv håller på med för att hoppa över till någon i nöd. Den här 

gången hann jag inte, vilket kanske var tur, men nästa gång, då får jag säkert hjälpa till.  
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Det är också något med hennes röst. Som bär med sig makt över mitt inre. Jag tror på egna 

val, att vi människor väljer i större utsträckning än vi tror och är medvetna om. Vi tror ibland att 

vi inte väljer, att vi kan låta bli att välja, men även icke-val är val och det gör att jag insett en 

viktig sanning. Jag väljer alltid. Och den insikten har varit omvälvande. Den är fortfarande 

omvälvande. Jag väljer också mina reaktioner, jag väljer mina tankar, mina känslor och min 

stress. För om det inte är jag som väljer, vem är det då? Jag väljer självklart inte vädret eller vad 

människor gör mot mig, men jag väljer hur jag tolkar och reagerar. Det finns mer i livet än vi 

människor förstår, men jag tror inte på en högre makt som väljer åt mig. Jag är ingen marionett. 

Och det gör att mitt inre har blivit ett spännande mysterium, som en mordgåta jag vill försöka 

lösa. Hur kommer det sig att jag upprepat väljer att vara andra till lags, ställa upp på andras 

villkor och ta ansvar för deras behov? Jag borde ju välja att fokusera på mitt, på skrivandet, på 

vila. Det är ju jag som väljer, hur jag fokuserar min energi och hur jag låter mig påverkas. 

Det är alltså något med rösten. Som gör något med mig. Hennes mjuka röst lockar fram 

mjuka gitarrer, drömska flöjter och ljust och varmt inom mig. Den får mig att förlora mig i 

längtan. Den andra rösten, den som är sträv och irriterad med bitska följeslagare, som väcks när 

hennes behov inte är tillfredsställda, som när Chrome inte fungerar som det är tänkt. Ibland 

uppfattar jag den kantiga skärpan men andra stunder går det mig helt förbi. Reaktionerna inom 

mig går däremot alltid att observera. Leendet slocknar, mörka tankar tränger sig förbi de fina 

kärleksfulla, och lyhördheten och omtänksamheten säger upp sig. Det spelar ingen roll om den 

irritation som ligger bakom hennes hårda röst har med mig att göra. Jag är så vältränad och 

lyhörd, känner av direkt att något är fel och prioriterar i stunden all min kapacitet på att få bort 

det hårda, att lösa hennes problem, att undvika smärtan, att överleva. Det är ju så jag är tränad, 

uppfostrad. Som en hjälparmaskin som stjäl egenansvaret från andra människor. Ändå är det jag 

som väljer, att reagera och prioritera. Ansvaret är mitt. Och förändringen är min. Fan, det här är 

ju viktigt, det här måste jag komma ihåg, att skriva om. Hur kan jag ge bort min makt till en röst, 

ett tonläge, utanför min kontroll? Hur var min mamma, och hur var min pappa? Var de likadana, 

kanske helt annorlunda. En dörr till mängder av minnen öppnas. 

Inspiration och iver är väl det sista jag behöver just nu. Det är en hel natt kvar innan jag ska 

fortsätta med min text. Och jag behöver vara utsövd. Jag tror jag byter pingisbordet mot en 

grodmeditation. Den brukar ju fungera. 

Sitt som en groda, andas, den vackra jokken framför, rinner sakta åt vänster ner mot sjön, 

några stenar bildar vackra virvlar, tankarna som dyker upp ska bli till barkbåtar som flyter bort 

med vattnet. Andas. Oh, ett vak, där bakom stenen, och ett till. Det verkar vara lite större fisk, 

kanske det är öring. Jag behöver sätta ett larm, komma ihåg att kolla sommarens fiskeresa. 

 


