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självkänsla_NYTT_128sidor.indd   5 08-07-04   09.47.58



frank 
Box 3159
103 63 Stockholm
www.frankforlag.se

Copyright © Petra Mede och Anna Granath 2008 
Fotografier: Christoffer Edling
Omslag, illustrationer och grafisk form: Erica Jacobson 

Tryckt 2008 hos Korotan, Ljubljana Ltd. 
ISBN 978-91-85865-15-4
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 Förord   9

     

Grattis! Ditt nya liv har börjat. I samma sekund som 
du köpte den här boken, gjorde du inte bara oss, 
utan även dig själv, rikare. 

Vi har skrivit den här boken för dig som söker 
efter ett inre lugn och mening med livet men vi vill 
inte stanna där. Vi tror att du vill mer än så. Vi tror  
att du även vill ha större bröst, kändisars telefon-
nummer och en sjukt vältränad man!

I denna livsstils-lifecoaching-självhjälpsbok har 
vi gjort sökandet åt dig, eftersom vi antar att du är 
lat, oambitiös och hellre ägnar dig åt aktiviteter 
som shopping, hårförlängning och onani. 

Vi vet hur du känner, vi har själva varit där. Så
släpp nu sargen och följ med oss på pendling, 
aurafotografering och bergsklättring och välj sedan 
den metod som passar just dig! Du är unik, precis 
som alla vi andra. Trevlig resa!

forord
..

självkänsla_NYTT_128sidor.indd   9 08-07-04   09.47.59



Nog om dig. Vilka är vi då?
Namn: Petra
Ålder: Ser ut som 28
Längd: Fotomodellslång
Vikt: Weight ain´t nothing but a number!
Hårfärg: Wella nr 2548 ”Chestnut” (bajsbrunt)*
Familj: Singel men aldrig ensam
Yrke: Självlärd lifecoach
Inkomst: Beror på hur mycket boken säljer
Bor: I en etta i Bromma, by myself … ingen styr över mig. I´m free
Motto: Sanningen ska göra dig fri, fri att välja den plastikkirurg som passar 
just dig!

10 Förord
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Namn: Anna
Ålder: 6 år yngre än Petra
Längd: I klackar, nästan lika lång som Petra
Vikt: Naken och urkissad 56 kg
Hårfärg: Naturligt mellanblond (råttfärgat)**
Familj: Sambo  med världens bästa Jakob och en underbar dotter!
Yrke: Utbildad musikalartist. Kunde fortsatt arbeta som dansare även efter 
graviditeten om jag hade velat. (Anna sunkade ner sig totalt under mamma-
ledigheten)*** Har nu valt att, i motsats till Petra, gå den långa vägen och 
utbilda mig till lifecoach och snart examineras jag ut från helgkursen på 
Ängsbacka kursgård
Inkomst: Har så jag klarar mig (rik man)****
Bor: Mitt på heta söder i Stockholm
Motto: Kom ihåg att du är bäst, men glöm inte att bevisa det!

* Annas kommentar
** Petras kommentar
*** Även här Petras kommentar
**** Återigen Petras kommentar. Ville egentligen inte kommentera mer men sanningen 
ska fram

  Förord   11
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12 Kropp och själ

     

Kropp
och  
hälsa
❤I detta kapitel

✔ Hos naprapaten
✔ Vikten av massage
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  Hos naprapaten   13

Kroppen är vårt tempel, det är den som bär oss genom livet och den blir 

granskad, bedömd och förhoppningsvis penetrerad. Det kan vara svårt 

att veta hur andra uppfattar din kropp, du kan ha en självbild som inte alls 

överensstämmer med verkligheten. 

Ett tips för att få en sann bild av sin kropp är att ställa sig helt naken 

framför en väninna. Stå tyst och acceptera hennes bedömning. Lita på att 

en god väninna säger sanningen. 

Vi har lärt oss mycket av denna övning. Till exempel lärde sig Anna att 

hon inte alls kommit i form efter graviditeten. Petras lärdom blev att hen-

nes ryggrad är så pass sned att omgivningen lätt blir yr av att titta på den. 

Om du och din väninna har svårt att komma överens om vem av er 

som har den bästa kroppen, rekommenderar vi er att besöka en naprapat 

för ett professionellt utlåtande. Vi begav oss till den välrenommerade och 

erfarne naprapaten Christer Östberg, på Kammakargatan 42 i Stockholms 

innerstad.

Inne i väntrummet ser vi oss omkring. Ett stort härligt akvarium ger 

oss lugn och kontemplation. Väggarna fylls av diplom som Christer tillde-

lats genom åren. Funderingarna går hit och dit. En bild på en mycket sned 

     

Har du och din väninnna svårt att komma 

överens om vem som har den bästa kroppem?
HOS NAPRAPATEN

självkänsla_NYTT_128sidor.indd   13 08-07-04   09.48.24



14 Kropp och själ

✔ Hälsoguru

✔ Livscoach

✔ Naprapat
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  Hos naprapaten   15

rygg syns på ena väggen. ”Jaha, du har redan varit här en gång”, säger Anna 

till Petra och spricker upp i ett uppriktigt leende. Så öppnas dörren.

Framför oss står naprapaten, livscoachen och hälsogurun Christer 

Östberg. Han är brunbränd och utvilad efter sin semester på Mallorca. 

Petra ger ifrån sig ett kvidande ljud: på vänstra ringfingret lyser nämligen 

en vit rand, vilket inte kan betyda annat än att Christer sedan en kort tid 

tillbaka är en ensam sökande man i sina bästa år.  

”Välkomna!” Han sträcker fram handen och Anna är snabbt framme 

och tar ett fast grepp. Hon upplever hans handslag som bestämt men ändå 

ömt, omhändertagande på något sätt. Under hälsningsceremonin ser han 
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16 Kropp och hälsa

oss rakt i ögonen med en lugn och klar blick. Petra tycker sig ana en sma-

ragdgrön nyans, lekfullt blandat med indigo. Anna hävdar, än idag, att 

färgen helt klart var himmelsblå. Christers näsa är rak och majestätisk och 

tronar i ett maskulint och väderbitet ansikte.

  ”Ska vi sätta igång?” säger han och ler stressat, men absolut kärleks-

fullt mot oss. En elfenbensvit tandrad träder fram. Anna uppmärksam-

mar Christers ljusrosa tandkött som tyder på ett sunt leverne. Hon ler 

tillbaka men ångrar sig snabbt då hon plötsligt minns sitt eget, ständigt 

blödande tandkött.

Christer lägger ut papper över den läderbeklädda britsen och vi ser 

honom nu i profil. Käkpartiet är kraftigt och välutvecklat och sitter som 

gjutet på den ådriga tjurnacken. Petra gör en snabb uppskattning av axel-

bredden: ca 70 cm från vingspets till vingspets men Anna hävdar än i dag 

att det definitivt var 80 cm. 

Christer vänder sig mot oss och det är då vi ser bringan. Som ett land-

skap breder den ut sig framför oss. Ett stenhårt landskap där vi bägge vill 

vandra. Midjan förbereder oss för det kommande höftpartiet som utstrå-

lar viljestyrka, glädje och målmedvetenhet, som voro det av guden Apollo 

skapat. De vita bomullsbyxorna gör ett tappert försök att dölja den upp-

käftiga utbuktningen i mittpartiet. Musklerna på de svulstiga låren vill 

inte sluta spela för oss. En melodi med tydliga basgångar som skall kom-

ma att vibrera i oss för all framtid. Fötterna är stora. Väldigt stora.

”Jaha, då så. Ni ville alltså undersöka era kroppar, om jag förstått det 

hela rätt? Ska vi ta och börja med dig då, Anna?”

Anna hoppar snabbt upp på britsen och gör sig redo för att undersö-

kas. Petra tar tillfället i akt att fråga naprapaten om det verkligen är fysio-

logiskt möjligt att ha så små bröst som Anna har. Hon tolkar Christers 

tystnad som ett nej.
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  Hos naprapaten   17

Christer jobbar vant och koncentrerat när han kota för kota går igenom 

Annas ryggrad. 

”Det ser fint ut det här. Det enda jag kan se är en minimal förskjutning 

av L5 och S1. Känner du av någonting i ländryggen?”

 Anna hajar till: är detta en invit? Hon vänder sig om och ler, men ångrar 

sig genast då hon återigen minns sitt blödande tandkött. En lång tystnad 

följer. Det enda man hör är Petras otåliga andning. 

”Du kan ta och hoppa ner nu. Då är det Petras tur” säger Christer och 

flackar med blicken. Det finns något vackert och sårbart i hans osäkerhet. 

”Jag är skadad”, säger Petra och börjar nynna på Mauro Scoccos pas-
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  Hos naprapaten   19

sande låt: ”Så ta det varsamt, ta det försiktigt för det är mitt hjärta du 

håller i din hand …” 

Christer tittar på oss och säger med bestämd stämma: ”Detta är en 

professionell klinik. Jag kan inte arbeta under dessa omständigheter!”

Anna och Petra utbyter en menande blick och säger i kör: ” Det är helt 

okej. Vi kan arbeta hemma hos dig nästa gång, om det underlättar.”  Chris-

ter stönar till och springer hastigt ut ur rummet, förmodligen för att 

hämta sin privata almanacka och bestämma nytt datum. Minuterna av-

löser varandra och Petra börjar frysa. Vi tar på oss kläderna och kramar 

om varandra. ”Det var längesen jag var så här lycklig”, säger Petra med  

tårar i ögonen.  

Plötsligt flyger dörren upp och Christer rusar in tillsammans med två 

Securitasvakter och pekar på oss: ”Kan ni visa de här damerna ut?” Mar-

ken rämnar under oss och hela vår världsbild faller samman. Vad är det 

som händer? Backar han nu? Har känslorna blivit för starka?  Besvikelsen 

är total. I chocktillstånd slår vi oss ner på trottoaren utanför Christers 

mottagning.

”Sitt en stund och lugna ner er och var vänliga och gå härifrån sen, 

okej?” 

Den blonda Securitasvakten ger Anna en klapp på axeln innan de ger 

sig iväg. Trots vårt inre kaos hinner vi konstatera att vaktens hår går i 

nyanserna vete, råg och guld och hans ryggtavla är massiv, lekfull och 

hänförande.

     

Slutsats
Lita aldrig på naprapater! Först berör de din längtande 

kropp, eggar upp dig och får dig att tro att du är unik. Allt 

detta för att sedan dra bort mattan under dina fötter.
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