
Kapitel 6

Stå på dig och ta plats! 

”Vill du verkligen uppleva lyftet i ditt liv, förändra då din 
uppfattning om dig själv.” 71

(Neale Donald Walsch)

Fram//Bak handlar om vad vi visar av oss själva utåt (fram), och om
den kompetens och erfarenhet vi har (bak). En person med fram-
övervikt tar mycket plats och visar gärna upp sitt skyltfönster. En
person med bak-övervikt kan sitta på en enorm kunskap och erfa-
renhet, men skulle aldrig visa upp den för någon annan. 

Ett bra exempel på fram-övervikt är introduktionen till ledar-
skapsgurun Anthony Robbins nedan. Titta och lyssna på hur han
marknadsför sig själv som en som coachat Mandela, Clinton,
Gretzky med flera; vad de säger om honom och vilka som dyker
upp i klippet.

Qr-kod: 
https://www.youtube.com/watch?v=7aFYp1GE86I

Min story

Jag försöker medvetet att reglera mitt fokus på fram eller bak
genom att utgå från intentionen, det vill säga vad som ska uppnås.
Men jag har tidigare haft stor övervikt fram, och för de flesta sker
en övervikt åt något håll naturligt. Det ligger i våra personligheter,
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eller för all del i vår kultur. Det hänger även ihop med de livsme-
taforer och presuppositioner vi har om oss själva och om livet.
Amerikaner visar generellt mer fram än vi gör här i Sverige. Vi har
vår tradition av Jante, som fortfarande styr vissa beteenden. Risken
med att, som vi tenderar, lägga för mycket fokus bak, är att vi för-
minskar oss. Det kan även leda till att man sitter med en massa
erfarenhet och kunskap som aldrig kommer fram för att man aldrig
visar upp den. Även här är det viktigt med balans och att träna sig
i att tänka på intentionen.

I perioder när företaget går bra, kunderna ringer och jag kör på
med leveranser, händer det att jag glömmer fram-fokus. När allt
är färdiglevererat står jag där helt plötsligt och har inte sålt in ett
enda nytt uppdrag. Mitt råd är således: skaffa en bra baksida, men
glöm inte att visa den!

Som jag berättat var jag yngst i en brödraskara på tre, vilket har
gjort att jag tidigt lärt mig att ta för mig. Jag har tagit plats och
gjort saker för att sticka ut, försökt göra mig rolig för att få upp-
märksamhet, och många gånger har jag stuckit ut hakan och tagit
plats utan att ha täckning för det. Jag har egentligen inte haft koll.
Jag minns speciellt en situation när jag gick i trean, när jag och
några kompisar ansvarade för roliga timmen. Vi hittade på sketcher
för att försöka att locka till skratt. Det var jag och mina två kill-
kompisar, plus två tjejer. Efter roliga timmen fick vi feedback och
samtalade med vår lärare. I början av roliga timmen hade vi låtsas-
bundit tjejerna vid ett element och sedan stulit all tid i rampljuset
själva. De fick sitta där ”fastbundna” utan att få vara med aktivt.
Fröken fick ta ett allvarligt snack med mig om det här med jäm-
ställdhet i tidig ålder, och en del lärdomar drog jag nog redan då.
Jag förstod att det går att visa ett STORT fram och ett stort JAG,
så stort att det kan överskugga alla andra runt omkring. 
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Lärdom nr 1
FUCK JANTE! Hur svårt kan det vara?

”Du måste få saker att hända. På egen hand.” 72

(Petter Stordalen)

Sverige är fantastiskt på många sätt. Men det finns också, som jag
nämnde ovan, livsmetaforer med tydliga begränsningar som styr
många i det här landet. Vi ska inte sticka ut för mycket utan gärna
vara lagom, enligt en klassisk ”du-ska-inte-tro-att-du-är-någon-
mentalitet”. Själv har jag svårt för den. Att visa mycket fram kan vara
otroligt livsbejakande och frigörande. Men det bör kombineras med
ödmjukhet och självinsikt. Vi behöver inte slå oss för bröstet hela
tiden och säga att vi är fantastiska, men vi kan gärna göra det oftare. 

Om vi tänker på de som verkligen lyckats inom sport, affärsliv,
underhållningsbransch osv., är det i princip alltid de som verkligen
sticker ut. De som bett andra sköta sitt och fortsatt sin egen satsning.
Ta Zlatan, norska skidfantomen Petter Norrtug, Virgin-grundaren
Richard Branson och Madonna till exempel. Det är människor som
vågat sticka ut, visat mycket fram men samtidigt haft mycket bak.
Genom att visa mycket fram har de byggt på mer och mer bak, för
att sedan kunna visa ännu mer framsida.

Mikael Hollsten, känd som gladiatorn Prime i TV4:s Gladiato-
rerna och som en av tränarna i Biggest Loser, startade för många år
sedan sitt varumärke ”Fuck Lagom”. Så här säger han om varför
han valde just det varumärket och vad det betyder för honom:

Qr-kod: 
https://www.youtube.com/watch?v=g8Ijp7vCMp8
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Vi borde hjälpa varandra att lyfta mer fram när det behövs, höja
varandra och ge positiv feedback. Du är bra! Om vi ägnar mer tid
åt att lyfta varandra än att trycka ner och prata skit om varandra,
skulle vi vinna mycket, både på det personliga och det samhälls-
mässiga planet. 

Ta för dig och visa mer fram

”If you think you are too small to make a difference. Try sleeping
with a mosquito.” 73

(Dalai Lama)

Jag kan skratta för mig själv när jag tänker tillbaka på när jag var
runt 25 år, orädd och duktig på att ta för mig av livet. Mycket fram
och kanske inte så mycket bak alla gånger. När jag och Fredrik Hall-
berg startade vårt företag 1997 var det på många sätt ett resultat av
att vi stack ut och tog för oss. Idag kan jag tycka att mycket av det
vi gjorde var helt absurt, galet och lite skamfullt. 

Ett exempel är när jag och Fredrik sitter på tåget på väg till Karl-
stad för att hålla föredrag. I samma vagn sitter artisten Cindy Pe-
ters. Fredrik och jag tittar på varandra och säger ”vi är ju inget
vidare på att sjunga, är det inte dags att vi lär oss på allvar nu, från
ett riktigt proffs?”. Vi nickar mot varandra, stövlar fram till Cindy
och börjar berätta om oss och våra planer. Jag minns än i dag hur
hon skrattade och sa att visst kunde hon ställa upp en kväll. Vi
kom överens om en tid veckan därpå, då hon skulle komma till
vårt kontor och hålla i en kväll om sångens ädla konst. Jag och
Fredrik samlade snabbt ihop några ytterligare personer, bland
annat min pappa. Vi hade en enormt rolig kväll med Cindy och
jag minns hur hon avslutade kvällen med att säga: ”Jag tror nog
att det är bäst om ni börjar på en mer grundlig nivå.”

Metaforen ”rädda pojkar inte får kyssa vackra flickor” stämmer
helt enkelt bra. Mycket av orsaken till att jag startade företag och
lever det liv jag vill idag, är den förmåga jag släppte loss i början av
min karriär, att visa mer fram. Ibland gäller det bara att våga. Idag
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kan jag ibland vara lite väl baktung och skulle behöva sticka ut lite
mer. Det är lätt att bli bekväm när allt går av sig självt. 

Så här säger Jessica Ekman om hur hon gör för att ändra sitt må-
ende och visa mer fram:

”Jag ställer mig framför spegeln och talar om för min spegelbild att jag
är en grym person med otroligt mycket fina egenskaper, ett stort hjärta
och alla möjligheter att nå hur långt jag vill i livet. Det är ett påstående
som jag inte alltid tror på, men jag säger det högt till mig själv ändå.
Sedan går jag ut på stan med stolt hållning, huvudet högt och ett leende
på läpparna. Jag låtsas att jag är världens mest framgångsrika person,
som människor inspireras av. Det händer något med mitt mående när
jag spelar teater på det sättet. Om inte annat garvar jag ibland åt mig
själv, över det sjuka och komiska i att gå runt och låtsas vara världsbäst
på inspiration. Men jag vill uppmana alla att testa, det skadar inte
att säga positiva saker om dig själv. Och mycket av det jag en gång sa
till mig själv och inte trodde på då, är en världssanning för mig nu,
nästan varje dag. Jag ÄR en grym person som har alla möjligheter att
bli världsmästare på inspiration!”

Jag möter många människor i mitt jobb som sitter på otroligt
mycket kunskap, erfarenheter och visdom, men som inte visar det
utåt. De vill eller vågar inte sticka ut. De använder till och med
förminskande ord och gester om sig själva. De pratar tyst, använ-
der ord som ”kanske”, ”lite” och ”jag vet inte”, tar inte mycket
plats alls och är diffusa. De har obalans i Jag//Du, med ett väldigt
litet jag.

Ibland avrundar jag mina föreläsningar med att be alla resa sig
upp och stående få ”lösningen” på hur de kan må bättre och pre-
stera mer. Jag älskar mitt jobb och att hjälpa människor genom
att sprida inspiration och ökad medvetenhet om mönster i vår
kommunikation. Jag känner också att jag är bra på det. Jag har
fått oerhört härlig feedback från både föreläsningsdeltagare och
bokläsare, men problemet är att jag nästan alltid sopar feedbacken
under mattan. Jag intar mer eller mindre en position av ”äsch då,
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inte jag inte!” Jag är inte själv om detta, så jag vill uppmana både
mig själv och andra att sträcka på kroppen och skjuta fram bröstet!
Det är dags att sprida de goda exemplen i världen, ge andra och
oss själva beröm och sprida goda tillstånd. Visa mer fram och säga
”fuck off!” till Jante. Var observant på din egen balans och ta för
dig av livet!

Så här säger Jessica Ekman när hon reflekterar över sin egen
Fram//Bak-balans:

”Jag har många gånger varit rädd för att utmana mina förmågor, varit
rädd för att människor ska se mig som en bluff, livrädd för att miss-
lyckas. Därför har jag under en stor del av mitt liv inte vågat pynta
det där skyltfönstret alltför mycket, hellre låtit den vackraste varan ligga
kvar inne i butiken. Jag tänker annorlunda idag. Det är ju jag själv,
med mina presuppositioner om mig själv och mina varor, som hindrat
mig! Jag har ju hela tiden haft fantastiskt vackra varor i min butik,
jag har bara tittat med fel glasögon och inte insett dess värde.” 74

Lärdom nr 2
Bygg bak – fyll ditt liv med erfarenheter, 

nya insikter och lärdomar

”Some people are so poor. All they have is money.” 75

(Bob Marley)

Nu när vi lärt oss att bygga fram, är det dags att lägga till lite bak.
Det handlar om att göra saker för att utvecklas. Var inte rädd, det
finns ju bara träning! 

Som jag redan nämnt reser jag en hel del. Att resa är för mig
att lära mig nya saker. Nya kulturer, människor och platser tillför
något alldeles enormt mycket. Det var först när jag var runt 25 år
som jag började resa runt i världen på allvar, när jag hade tydligg-
jort för mig själv vad jag ville. Nu har både mitt arbete och mitt
familjeliv tagit mig tvärs över världen många gånger. För mig är
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