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Tema: livssyn

Vad är att vara optimist för dig?
– Det är att se möjligheter i stället 

för problem. Jag tänker att i allt som 
händer finns det alltid något fint, det 
finns en möjlig utveckling.

Vad har påverkat dig till att bli opti-
mist?

– Forskare säger ju att en del är 
medfött och det tror jag på. Jag är nog 
född så, vissa är bara gladare än andra. 
Men att lägga om kosten och börja med 
raw food gjorde också att jag tänker 
mer positivt och ser mer möjligheter än 
problem. 

En annan anledning till att jag är 
optimist är att jag har varit med om en 
hel del tuffa grejer. Jag tänker att det 
fanns en mening, eftersom det som inte 
dödar en härdar en.

Vilka har varit dina värsta pröv-
ningar?

– En grej som hände för tio år sedan 
var att jag bröt min rygg, jag var med 
min häst och föll genom ett höloft. Jag 
låg på sjukhus i tre månader och det 
var osäkert om jag skulle kunna gå 
igen eller inte. Men jag visste att jag 
skulle kunna det. Jag jobbade med 
målbilder och tänkte att jag satt på min 
häst och red ute i skogen. Tack vare 
olyckan har mycket bra hänt, trots 
att jag har kronisk smärta varje dag. 
Olyckan har gjort mig tacksam och det 
kopplar jag till positivitet. Jag har inte 
fokus på att jag inte har de mest välträ-
nade benen eller att det finns saker jag 
inte kan göra. 

Bemöter du alla svårigheter på 
samma sätt?

– Nuförtiden använder jag en inre 
motivation som ger mig en riktning. 
När jag går förbi den känslan hamnar 
jag ofta i en negativ karusell och tycker 
att det är synd om mig eller att andra 

är dumma. Istället för att välja att ta 
mig ur den situationen. Tiden från att 
man fattar att det är en negativ känsla 
till att man kan ta sig loss från den är 
en viktig parameter för hur man kan 
öka sin lycka, tror jag.

Vad tänker du om följande skulle 
hända: Du är på väg till jobbet och 
har bråttom. Du har räknat ut att du 
kommer hinna precis om du cyklar. 
Men när du kommer ner på gatan har 
någon snott din cykel.

– Jaha, det var väl någon mening 
med det också.

Är dina föräldrar också optimister?
– Mamma har alltid varit optimist. 

Hon lade också om kosten för sex år 
sedan och har aldrig varit så optimis-
tisk som nu! De andra är lite lagom-
optimister.

Har du något motto?
– Inte riktigt något motto, men ett 

citat jag brukar tänka på, av Dalai 
Lama. Det handlar ungefär om att 
man inte behöver ha en tro på något, 
eller följa en viss religion, men att 
man i alla fall kan vara varmhjär-
tad. Vad man än gör kan man 
bemöta andra med värme. Och jag 
vill också bemöta mig själv med 
det. Det är lätt att stötta andra 
och att glömma bort sig själv. 
Men man måste också 
ge sig själv omtanke och 
vila. Det gör att man blir en 
positiv människa. 

Hur påverkar din livssyn dina relatio-
ner?

– Jag tror att den påverkar relatio-
nerna i positiv riktning. Om jag tänker 
på dem som ofta är glada och som har 
bra tankar blir jag inspirerad. Jag hop-
pas att mina vänner tänker så om mig.

”i allt som 
händer finns 
något fint”

optimisten erica:

erica  
Palmcrantz  

aziz
Ålder: 33 år

Bor: I Göteborg
Familj: Maken 
Sam, dottern 
Saga, 3,5 år

Gör: Raw food-
inspiratör

Ericas 3 tanketips:
 Sitter du ”fast” i tanken – gör något an-
nat. Gå ut i naturen, rör på dig, dansa eller 
bara sätt dig i ett annat rum. 
 Stanna upp. Leta efter roten till att du 
känner som du gör, betrakta och acceptera 
det. Släpp sedan iväg det.
 Kom ihåg att en känsla går över inom 
cirka 90 sekunder – andas dig igenom det 
som känns tufft/negativt/jobbigt. Fungerar 
inte det, sov på saken.

Vad är att vara pessimist för dig?
– Det är att vara realist. Om vi tittar 

på hur livet ser ut i stort så är det inga 
solskenshistorier. Det kommer att sluta 
illa, man kommer att vara med om 
tråkiga saker; som att vänner går bort. 
Så att vara överdrivet positiv kommer 
med nödvändighet att leda till besvi-
kelse. En pessimist däremot blir alltid 
glatt överraskad. Hemingway har sagt 
att om två människor älskar varandra 
kan det bara sluta olyckligt. Det låter 
trist men icke desto mindre finns det 
en svart sanning i det.

Vad tror du har påverkat dig till att få 
den livssynen?

– Jag sysslar en del med humor och 
har alltid gillat svart humor. Jag tror att 
humorns innersta kärna är att skratta 
det svarta i ansiktet. Kanske har min 
pessimism fötts ur detta. Sedan är 
det väl en läggningsfråga också, vissa 
kanske har lättare för att sortera bort 
mörka tankar. Men man kopplar ofta 
samman pessimism med ett dystert 
sinnelag, och jag menar snarare att 
det är ett sätt att se på tillvaron. Jag är 
ingen dystergök.

Vad tänker du om följande skulle 
hända: Du är på väg till jobbet och 
har bråttom. Du har räknat ut att du 
kommer hinna precis om du cyklar. 

Men när du kommer ner på gatan har 
någon snott din cykel.

– Jag skulle bli vansinnigt arg 
och förmodligen gå upp i limningen. 
Sedan skulle jag inse att jag inte skulle 
komma i tid, och ringa och säga det.

Hur brukar du bemöta svårigheter? 
– Med raseriutbrott! Nej, det beror 

på vad det är för svårigheter. Jag kan 
reagera på småsaker och tänka ”det är 
precis vad man kan vänta sig”. Men 
inför allvarligare saker har jag god 
sinnesnärvaro, och en viss beredskap. 
Jag garderar mig gärna. Om jag ska ut 
och resa tänker jag till exempel att jag 
kan tappa dokumenten, så jag kopierar 
dem och har två exemplar på olika håll. 
Om någon med diabetes gör så med 
sina insulinsprutor anses han som 
vettigt försiktig, men jag som räknar 
med att något kommer att gå åt skogen 
betraktas istället som överdrivet petig.

Har du något motto som du lever 
efter?

– Den som lever får se.

Har du ibland önskat att du inte var 
så pessimistisk?

– Ja, men det ligger inte riktigt där. 
Människan är ju det enda djur som har 
självinsikt, vi vet att våra liv är ändliga 
– och den insikten skulle jag gärna 

”Pessimister 
blir alltid 
glatt över-
raskade”

pessimisten anders:

 Den som förväntar sig mycket kan 
vänta sig lite.

 En promenad genom ett dårhus visar 
att tro inte bevisar någonting. 
(Nietzsche)

 If that’s all there is, then let’s keep 
dancing. (Peggy Lee)

Anders 3 tanketips:

vara utan. Det är därifrån pessimis-
men kommer, i den här självinsikten. 
Men om man önskar bort den önskar 
man ju vara ett djur av ett helt annat 
slag... Och att vara en katt i ett bra 
hem, ja varför inte? 

Hur påverkar din livssyn dina relatio-
ner?

– På två sätt. Dels kan jag bli väldigt 
vemodig och få mörka tankar. Jag 
drömde till exempel att jag bevistade 
min yngste sons begravning en gång. 
Jag kan slås av tanken att ”även han...”. 
Jag tycker det är spännande att prata 
om sådant, men det tycker ju inte alla. 
Jag vill också tro att min pessimism 
gör att jag sätter större värde på det jag 
har. Jag tar inget för givet, för varje dag 
ställs folks liv på ända. 

anders mathlein
Ålder: 55 år
Bor: Stockholm
Familj: Sambo, en 5-årig son och en son sedan tidigare.
Gör: Skribent och tecknare. Har bland annat skrivit boken 
Feel bad och må bra – överlevnadshandbok för pessimister 
(Telegram förlag).
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Tema: livssyn

Vad är att vara realist för dig?
– För mig är att vara realist att se saker 

”nyktert”, inget är dolt i ett rosa skimmer 
eller ett regngrått hölje. Saker är precis 
som de är och det är helt okej. Om det 
regnar är det inte typiskt utan det regnar 
bara – sedan kan det vara synd när man 
hade tänkt spela brännboll.

Vad tror du har påverkat dig till att få 
den livssynen? 

– År och år av önsketänkande och 
av att jag ville att saker skulle vara 
annorlunda än de är. Att vilja det är 
den mest effektiva glädjedödaren jag 
vet! Att kämpa mot det som är, är som 
att kämpa mot nuet. Det är helt enkelt 
orealistiskt. Sen är det självklart att 
man drömmer, fantiserar och planerar 
inför scenarier som aldrig kommer 
att hända men det är viktigt att de får 
fortsätta vara drömmar, scenarier och 
fantasier.

Hur brukar du bemöta svårigheter?
– Jag försöker att se situationen som 

den är, som om den vore inspelad på 
video, utan bedömning, och att inte 
ta situationen personligt. Övning ger 
verkligen färdighet. 

Vad tänker du om följande skulle 
hända: Du är på väg till jobbet och 
har bråttom. Du har räknat ut att du 
kommer hinna precis om du cyklar. 

Men när du kommer ner på gatan har 
någon snott din cykel.

– I en sådan situation tycker jag inte 
det är fel på världen, inte fel på mig, det 
finns ingen att skylla på (förutom tju-
ven såklart) utan det bara hände. Det 
är tråkigt, kanske till och med orättvist 
och jag gråter och svär med största 
sannolikhet i 5 minuter högt och livligt. 
Men jag skyller inte på världen. 

Har du något motto som du lever 
efter?

– Livet skulle vara mycket lättare 
om alla andra ändrade sig. Men så 
funkar det ju inte riktigt, så kanske ”be 
the change you want to see”. 

Har du ibland önskat att du inte var 
så realistisk?
– Det skulle vara skönt ibland att få 
skylla ifrån sig mer, ta mindre ansvar, 
vara lite mindre förståndig!
 
Hur påverkar din livssyn dina relatio-
ner? 

– Oj, svårt. Jag försöker ta relatio-
nerna för vad de är och vara tillåtande 
och accepterande, men det är svårt 
ibland, speciellt i nära relationer. Det 
är svårare att vara empatisk med de 
närmsta. Men jag tror i regel att det är 
något bra, man förväntar sig inte saker 
man inte får och jag blir glad om jag får 
något jag inte förväntar mig.

Miriams 
3 tanketips:

 Försök att se världen utan att bedöma allt, 
lite som att kolla i en videokamera. 
 Förvänta dig inte att andra förstår dina 
intentioner, tankar, åsikter och saker som du 
tar för givet. Var öppen för andra tolkningar 

eftersom ditt sätt att se på världen sanno- 
likt är en utav dem. 
 be the change you want to see. 
Ingen annan kommer förändras för din  
skull.

”Jag försöker 
att se världen 
som den är”

realisten miriam:

miriam slimani
Ålder: 32
Bor: Stockholm
Familj: Singel 
Gör: Marknadsas-
sistent på academic 
Work och kommuni-
katör för Se forum, 
en sajt för socialt 
entreprenörskap. 
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