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MITTEN

Halmstad.  Barnmorskan trodde inte 
att barnet i magen var vid liv, men den 
lilla därinne var av en helt annan 
åsikt. 
 – Jag måste ha hört vad hon sa, för 
jag bestämde mig för att leva så fort 
jag kom ut, säger Eva svensson och 
skrattar.
Det har hunnit gå några år sen den där janua-
ridagen i slutet på 50-talet då Evas höggravida 
mamma kom med taxi till BB i Örebro. Det ny-
födda flickebarnet trotsade prognosen, drog 
efter andan och hälsade på livet med ett väl-
kommet skrik. Sedan dess har det inte varit 
många stunder som hon varit tyst, om man får 
tro henne själv.

– Jag har alltid älskat att kommunicera, 

munnen har gått sen jag var liten, säger 
hon.

Intresset för relationer och människor har 
fått Eva att utbilda sig till certifierad livs- och 
hälsocoach. 

Med olika metoder och verktyg hjälper hon 
andra att hitta en bättre balans både i det pri-
vata livet och på jobbet. Det kan handla om 
relationen med makar eller barn, men ibland 
kan hon också stå till tjänst som bollplank om 
man kört fast på annat sätt.

Hennes egen väg i livet har varken varit spik-
rak eller saknat gupp.

1975 blev hon som 18-åring vald till Fröken 
Sverige och hamnade i alla tidningar. Mamma 
hade i smyg anmält sin dotter till tävlingen.

– Bara det att få åka till Stockholm – där 
hade jag aldrig varit, berättar Eva när hon ny-

ligen hade föreläsning i Klarasalen på Stads-
biblioteket i Halmstad.

En ny värld öppnades. Eva träffade kändisar 
hon bara sett på bild, åkte land och rike runt, 
representerade, log och borde naturligtvis ha 
varit överlycklig över allt detta fantastiska som 
skedde.

– Självklart var det jättespännande, men in-
nerst inne kände jag nog att det inte riktigt var 
jag som stod där och vinkade.

1975 var också internationella kvinnoåret.  
I intervjuer fick hon ofta frågan hur hon kun-
de delta i denna ytliga värld samtidigt som 
kvinnokampen var så aktuell – inte alltid så 
lätt för en 18-åring att bemöta.

– Jag höll egentligen med, men samtidigt 
skulle jag ju sköta mitt jobb.

Äventyret fortsatte. Året efter tävlingen 
bodde hon i New York hos modellmamman 

Eileen Ford. Mycket med jobbet var roligt, men 
hon bevittnade också den oglamorösa bak-
sidan med både alkohol och droger. 

Så här med facit i hand konstaterar Eva i dag 
att hennes attityd till modellivet var rätt 
avslappnad. Hon kom bra överens med fru 
Ford eftersom hon inte kände att det var en 
karriär hon själv hade valt.

– Jag behövde inte smöra, så vi blev riktigt 
goda vänner.

Eva mådde bra och kände sig fin. Ändå fick 
hon vid avskedsmiddagen höra att om hon 
bantade ner sig en sju, åtta kilo skulle hon bli 
perfekt. Därmed drogs en gräns, det var dags 
att kliva av.

– Hemma i Sverige hade det börjat bli inne 
med pizza och öl och eftersom bantning i min 
värld då var lika med att sluta äta kände jag 
bara, nä nä nä!

Livsglädje. Att ta vara på livets alla ljuspunkter är något Eva försöker leva efter och något hon också vill lära sina klienter. Promenaderna med hunden Wille ingår i det som brukar kallas livskvalitet.

Pratkvarn  
med aptit 
på livet
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Livsglädje. Att ta vara på livets alla ljuspunkter är något Eva försöker leva efter och något hon också vill lära sina klienter. Promenaderna med hunden Wille ingår i det som brukar kallas livskvalitet.

Eva tog där och då ett medvetet beslut, men 
under livet gör vi också en rad omedvetna val, 
poängterar hon. 

Som livscoach talar hon ofta om våra delper-
sonligheter, de som aktiveras beroende på vil-
ka situationer vi hamnar i och som får oss att 
reagera – och agera – på olika sätt. Mycket 
handlar om våra egna hjärnor och de bilder 
och situationer som kan spelas upp där. Tan-
kens kraft är stor. Den kan stjälpa oss, men 
med rätt verktyg kan vi faktiskt ta makten 
över tankarna och därmed lättare fokusera på 
de uppgifter vi har framför oss. 

– Ett medvetet val och ett mål man satt ut  
i förväg kan göra stor skillnad.

Under årens lopp har Eva själv stött på fe-
nomenet jantelag i ett otal skepnader. Hon har 
tacklat avundsjuka, förföljts och misshandlats 

av en svartsjuk expojkvän, varit kidnappnings-
hotad i USA samt gått igenom en skilsmässa. 

Hon vågade också helhjärtat satsa på en ny 
kärlek. Snart har de varit gifta i 20 år.

Inte minst är hon stolt mamma till två vack-
ra döttrar.  I samband med sin andra graviditet 
blev hon nästan helt döv och drabbades också 
av ständig tinnitus. Den lilla resterande hörsel 
som finns kvar får teknisk förstärkning. 

Eva beklagar sig inte. Då är det bättre att ta 
till vara på alla ljuspunkter livet har att ge, 
”blinget” som hon brukar säga, eller att gå in 
i det som kallas ”acceptans”. 

– Det är också ett sätt att ”lägga bort” det 
som man inte kan påverka. 

När Eva inte arbetar med sitt företag eller 
njuter av sin familj unnar hon sig att stå på 
teaterscenen med Scendraget och Hallarnas 
skådespelarlag.  

– Att gå in i en rollkaraktär ligger nära mö-
tet med klienten i mitt yrke. 

Helt i enlighet med den fokuseringsmetod 
hon lär andra är mornarna, när hon är ute och 
promenerar med familjens hund Wille, vikta 
för att sätta texter. Han är rätt van vid att höra 
matte gå och prata konstigt för sig själv...

– Detta är Sveriges mest kulturella hund, 
fastslår Eva med ett skratt – han kan allt! 

Lite om Eva Svensson
Ålder: 54.
Familj: Gift. Dött
rarna My och Sand
ra, hunden Wille
Bor: Hus utanför 
Halmstad.
Målet för en livs-
coach: ”När klien
ten ser sambandet 
mellan måendet 
och kvalitén på  
tankarna samt hur 
mycket man kan 
styra med rätt ’tänk’ exempelvis i stress och 
rädslor. Du skapar mycket av ditt dåliga måen
de i dina tankar. Det gäller att ta fasta på det 
positiva!”
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