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BOKDEBUT

T ANKARNA PÅ att skriva en bok kom när Anki Palm försökte 
leva med mindre prylar. Hon ville inte att tingen skulle ta för 
mycket energi ifrån det kreativa i livet. Hon började skriva 
på en handbok som handlar om kropp och stil, ämnen som 
ligger nära henne själv och troligtvis väldigt många andra. 

KUNSKAPEN OM ÖGONEN bär Anki med sig sedan många år, då hon 
har jobbat som optiker sedan 17 års ålder och är delägare i Uppsalaföretaget 
Rediviva Optik. De som läser boken kommer att få en inblick i ögats 
anatomi och få klarhet i vissa synbegrepp, men även få en insikt om vilka 
former på bågar som passar olika ansiktsformer.
Öga för kropp och stil handlar om kroppsbejakande och vad man kan 
göra om man inte accepterar sin kropp. Anki Palm vill inspirera till det 
som verkligen behövs – att vi accepterar våra kroppar så som de ser ut. 
Kropp och stil hör väldigt mycket ihop och med hjälp av stilexperten 
Katarina Althin presenteras fem stiltyper så att läsaren ska kunna iden-
tifiera sin egen stil eller stilar för att förenkla för sig själv att hitta rätt 
kläder och smycken och även få en förståelse om sig själv.

Det finns en intressant paradox i boken som handlar om 
överkonsumtion. Att överkonsumera kläder och prylar gör 
vi för att vi söker ett värde eller tror att konsumtion kan 
förändra vår situationen, menar Anki. Att vara medveten 
om sitt eget köpbeteende är viktigt.

I boken finns miniintervjuer med flera uppsalaprofiler som berättar 
om deras egen kroppsuppfattning och hur de klarat att hantera olika 
situationer i livet som ätstörningar, att få cancer eller kronisk smärta. 
Prästen Carin Åblad Lundström beskriver kroppen som att vi fått den 
till låns. Naprapaten Tomas Frykberg menar att det finns inga "quick 
fix" som håller i längden utan vi bör stressa mindre och sköta om våra 
kroppar.

ANKI PALM GER UT boken av ett inre och ett yttre skäl.
Det inre skälet är att kreativa idéer kommer till henne när hon sitter 
framför tangentbordet. Det är fascinerande, tycker hon. Anki känner 
sig som mest levande när hon skriver. Det yttre skälet är att hon vill 
dela med sig av sin kunskap och förhoppningsvis ge en bredare insikt 
om ögon, kroppsbejakande och stil till andra, främst kvinnor men även 
män. Anki förklarar:

- Vi är ganska många som inte accepterar oss själva fullt ut. Om vi ser 
på kvinnor flera generationer tillbaka så är vi påverkade av ett historiskt 
arv: Vi tittar på varandra, oss själva, bedömer kritiskt och tycker att 
vi inte är tillräckligt vackra. Kvinnans roll har sedan länge varit att 
behaga och behagandet är tudelat. Alla vill vi väl behaga varandra mer 
eller mindre, men vi kvinnor har verkligen fått den lotten tillskrivna 
oss. Jag hoppas att den här boken kan användas i positiv bemärkelse, 
att vi vill göra oss fina och att vi kan känna att vi mår bra - att vi 
accepterar kroppen. Men även att vi kan smycka oss och ta fram oss 
själva för att det ska vara lustfyllt.

DET BLIR FLER BÖCKER avslöjar hon. Hennes förebild är Maj-Britt 
Lindahl som är 84 år, psykoterapeut och författare, fortfarande verksam 
som en gång sa – Jag vill dö med stövlarna på.
I hjärtat kände Anki Palm tidigt att hon ville välja en humanistisk bana 
och lära sig språk men hemifrån hade hon krav på sig att hon skulle 
ha ett jobb att försörja sig på. Anki valde optikerutbildningen som ung 
och blev Sveriges yngsta optiker. Hon har haft nytta av sin utbildning 
hela livet och försörjt sig, startat eget företag och är nu trygg inom 
yrket, berättar hon. Det kreativa författandet kommer att få ta mer och 
mer tid ju äldre hon blir och när yrkeskarriären suddas ut med åldern. 
Hennes värde i samhället och till sig själv ger hon genom sitt författar-
skap.

Anki Palm från Uppsala debuterar med 
boken Öga för kropp och stil. Det är en hand-
bok som inspirerar och skapar förståelse för 
den egna kroppen och stilen. Boken avslutas 
med en gör det själv-del där du tar fram och 
förstärker ditt eget uttryck och hittar den 
röda tråden.
Text: Sofie Sjöström

Många uppsalakreatörer medverkar i boken som Jesper Holm med sina uttrycksfulla illustrationer. 
Fotograf Lisbet Spörndly och stylist Madeleine Gesar ger läsaren inspiration med tilltalande tydliga bilder. 

FAKTA
Bok: Öga för kropp & stil – bejaka och förstärk ditt eget 
uttryck.
Författare: Anki Palm
Utgiven av: Calidris förlag, april 2017

DIN KROPP PRATAR MED DIG 

Det blir inte alltid enklare med många val. Vad ska jag ha på mig idag? 

Börja lyssna på din kropp
Vår tankevärld kan vara både klok och lurig medan kroppen alltid 
signalerar vad den behöver menar Anki.

Guldsmedsmästare 
Suzanne Färnert 
representerar den 
dramatiska stilen

Affärskvinnan 
Jessica Andersson bär en
city chic stil
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