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Månadens video

Månadens quiz

Om Nyårslöften
Tvärtemot vad många tror, går det flesta nyårslöften i uppfyllelse. Svårt att mäta givetvis, men jag har frågat
kanske runt 2-3 personer, och de verkar ganska överens.
I journalen Plos One publicerades 2020 studien “A large-scale experiment on New Year’s resolutions:
Approach-oriented goals are more successful than avoidance-oriented goals”, som nådde den titulära slutsatsen att
nyårslöften som syftar att introducera eller anamma har högre grad av framgång, i relation till nyårslöften vars
mål är att sluta eller lägga av vanor. Detta är ett typiskt exempel på ett obefogat komplicerande av en enkel fråga,
verkställd av den så kallade “akademiska sfären”.
Detta är iallafall vad jag propagerar för min ständige meningsfrände Adam när vi sitter i det sterila
väntrummet. Han nickar ivrigt. För att illustrera min poäng ytterligare ritar jag upp ett exempel, mer specifikt ett
relaterat till min konsumtion av rotfrukter vuxna under marknivå. Mitt nyårslöfte var att hålla mig borta från
dessa goda små jordfrukter. Jag höll mitt nyårslöfte. Vid närmare eftertanke vet jag inte vilken sida detta exempel
stärker, men Adam nickar iallafall eftertänksamt, medan han mumlar olika typer av jordbelägna grönsaker.
I denna stund öppnas dörren med den lilla namnplaketten på. Kvinnan i skor introducerar sig som Malin. Hon
är psykologen som vi stämt träff med. Hon skall förklara de faktor som spelar in i ändrat beteende och
vanemönster.
“Ta en rättika”, säger Malin och gestikulerar mot en burk på skrivbordet.
Adam glufsar snabbt i sig ett halvt dussin, men jag avböjer med karaktäristisk självkontroll den lilla rotfrukten.
Efter att vi satt oss tillrätta börjar Malin förklara.
“Traditionellt har nyårslöften betytt helt olika saker för de yngre och de äldre. Ett flertal studier har visat att yngre
individer har en betydligt större chans att lyckas - en framgång som i akademisk sfär vanligtvis tillskrivas den
naturliga empati vi känner för dem yngre. En vuxen man i full mundering skördar lite framgång, men barnen
kommer ofta hem med korgarna överfulla. De små krabaterna… Den bästa delen med nyårslöften när jag var liten
var herr Persons hus på kullen - dit bru-”
Vi blir tvungna att avbryta henne, och fråga om hon nu inte syftar på Halloween. Hon går då in i någon slags
trans, och upprepar gång på gång “Det är oxens år! Det är oxens år!”.
Adam och jag tittar på varandra, och gör vår väg mot dörren, men i samma stund som vi börjar pressa ner
handtaget, hör vi hur Malin vädjar bakom oss.
“Jomen ja, jomen javisst, för all del, nämen stanna, jomen, hörni pojkar ska ni redan gå?”
Vi går försiktigt tillbaka till våra platser, och jag nickar mot Adam att vi ska sätta oss ner igen. Hon återgår till
att tala om nyårslöften. Adam avbryter henne för att fråga om kinesiskt nyår.
“Avläggs nyårslöften i samma utsträckning bland de som firar kinesiskt nyår?”
“Ja, jomen, ja, men personligen brukar jag bara avlägga nyårslöften när det är ett djur som inte kan ta mig.
En get eller hund tar man ju, men en häst liksom? Inte lika lätt, blir ju en rejäl omgång”.
Adam nickar förstående. Själv tycker jag det är otydligt vad hon pratar om, men jag håller också med för att
inte Adam skall vinna några psykologiska fördelar.
Jag lyssnar på vidare utläggningar från Malin - hälsa, tobaksvanor, sömn, moral, privatekonomi är endast
några av de ämnen som brukar behandlas i nyårslöften. Andra inkluderar mental hälsa, frekventare besök hos
föräldrar, vegetarianism, konsumtionsmönster, ugnar, och att glömma att släcka ljusen alternativt skaffa
hemförsäkring.
När jag och Adam väl kommer från kontoret med de smala fönstrena är vi både rejält övertygade om att en
oproportionerlig del av nyårslöften tar hänsyn till hushållsapparater.
“Ugnsbakade rotfrukter, mmmm, tänka sig en frukt i en skål i en ugn i en glasullsisolerad typhusvariant”,
suktar Adam. “Det blir ugnsbakade rotfrukter ikväll, så mycket är säkert.”
I ljuset av Adams verbalt åskådliggjorda rotfrukter ter sig mitt nyårslöfte plötsligt trivialt. En ugnsbakad
kavalkad av jordbelägna rotknölar serveras man kanske bara en eller två gånger per år om man har tur, och med
socioekonomiska förhållanden och folkhälsan inräknat har jag kanske bara en sisådär trettio ugnsformar kvar i
mig. Jag ger tummen upp till Adam, och vi sätter stegen i riktning mot grönsakshandlaren.
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