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på. Oftast anser vi oss ha goda 
skäl, det är ständigt krav som ska 
motsvaras och levebröd som ska 
förtjänas. Och vad är det förres-
ten för gott med att gräva ner sig 
i skam eller ångest eller annat som 
drabbar oss utan inbjudan? Det är 
bara fruktlöst navelskåderi!

Med orden sätter vi stämplar på 
det vi upplever och det är ingen 
slump vilka stämplar vi väljer. Ta 
just ”fruktlöst navelskåderi”! Det 
är klart att vi inte spiller tid och 
kraft på sådant. 

Det blir annorlunda först när vi ser 
att det vi kallar ”fruktlöst navel-
skåderi” kanske handlar om ”be-
sinning”. 

Besinningen säger oss att starka 
obehag som ångest kanske vill oss 
något, ungefär som stark fysisk 
smärta. Det är en stanna-upp-sig-
nal och en maning att känna och 
tänka efter kring innebörder och 
lämpliga åtgärder. 

När det gäller det psykiska obeha-
get – ångest eller vad det nu är – 
söker vi ofta lindring i förklaringar 
av olika slag. Det är ekonomin, 
chefen, barndomen och annat på-
tagligt som får skulden till hur vi 
mår. Hur realistiska resonemangen 
än verkar vara lugnar de oss sällan. 

Vi behöver gå ett steg till och säga 
ungefär: ”Ok, det finns orsaker som 
jag inte styr över men ångesten är 
ändå min reaktion. Jag måste han-
tera den på bästa möjliga sätt.

Hur gör jag det?”

Det var en gång för längesedan 
en fattig man som oroade sig för 
familjens försörjning. Hans enda 
säljbara tillgång var en fin gam-
mal matta som han ärvt. Han be-
stämde sig för att sälja den, den 
skulle rädda familjens överlevnad. 
Han rullade ihop den, tog den över 
axeln och drog iväg till en avlägsen 
men löftesrik marknad. Han sålde 
den och återvände hem, lättad, rak 
i ryggen och ljus i sinnet. En granne 
kom fram och frågade vad han fick 
för mattan.

 – (Skälvande av glädje) 
Etthundra dollar!!

 – (Förskräckt och misstroget) 
Inte mer??!

 – (Förvirrad) Finns det mer?!

Den fattige mannen var omedve-
ten om vilka belopp som finns här i 
världen och vad en vacker gammal 
matta kan betinga. Och han var 
omedveten om att han var omed-
veten.

Historien förtäljer inte hur mycket 
hans omedvetenhet kostade ho-
nom och familjen på sikt.

Så är det med omedvetenhet. 
Om vi visste vad den kostar oss i 
slutänden skulle vi inte prioritera 
den på det sätt vi gör. 

Det är faktiskt rätt att säga att vi 
många gånger prioriterar omed-
vetenhet. Vi avbryter till exempel 
tankar på obehagliga saker och 
vi kastar oss gärna in i avledande 
manövrer när ångesten knackar 
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hellre än att se orsaken hos oss 
själva. 

Alternativet är att stanna upp i 
upphakningen – i missnöjet till 
exempel – och utforska det. Säg 
att du är missnöjd med en kollega 
som ständigt kräver olika uppstäl-
landen från din sida utan att du 
får något tillbaka. När du stannar 
upp och frågar dig vad som gör att 
du inte säger ifrån, upptäcker du 
att du är rädd att såra henne. Du 
har föreställningar om att hon ska 
känna sig kränkt och sviken och 
ta avstånd. Och hur klarar du det, 
konflikträdd som du är?! 

Vad gör dig så konflikträdd? Du 
känner hur hela ditt inre backar in-
för frågan och svaret kommer: ”Jag 
är ju ingen, har inget att komma 
med”.

Reflekterandet klargör samman-
hangen för dig men för att hjälpa 
dig vidare måste du ta itu med 
upplevelsen att vara ingen. 

Din kontakt med den sortens priva-
ta upplevelser är din kontakt med 
dig själv. Den kontakten behöver 
du ha som ett pålitligt fotfäste i allt 
annat relaterande som du har.

Frågan leder till följdfrågor. När, 
var och hur presenterar sig ång-
esten? Vilka funktioner fyller den 
och vad bottnar den i? För att få 
svar behöver vi utforska de smärt-
samma upplevelserna och göra oss 
alltmer medvetna. 

Svaren på frågorna ger insikter 
men det räcker inte. Vi behöver 
också omsätta insikterna i prakti-
ken och byta ut ovanor mot goda 
vanor. 

Men åtminstone två vinster kom-
mer omedelbart. En är att vi ökar 
självtilliten. Vi signalerar till oss 
själva att vi tror oss om att kunna 
konfrontera det svåra. Vi behöver 
inte längre vara på flykt och späda 
på olyckan med den rädsla som 
finns i flyendet. 

Den ökade självtilliten gör i sin tur 
att vi blir öppnare. Vi vågar sänka 
garden, bli tydligare och dela våra 
upplevelser med andra. Vi vågar gå 
i dialog och ökar i och med det våra 
förutsättningar att lösa inbördes 
konflikter.

Vinsterna med medvetandegörelse 
är alltså uppenbara. Ändå väljer vi 
ofta bort den. Eller är det fel att 
säga att vi väljer? Är det kanske 
snarare så att vi drivs på flykt? 

Vad driver oss i så fall? Ingrodda 
vanor kanske och rädslan att inte 
duga och inte klara oss – svagheter 
som vi inte vill kännas vid. Vi vän-
der det ryggen och flyr in i missnöje 
över annat och andra. Vi lägger ut 
orsaken till lidandet i något yttre 
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in i sammanhanget gäller det istäl-
let att rikta ögon och öron utåt och 
inrätta oss efter omvärldens krav 
och förväntningar så gott vi kan.

Risken finns att vi tynger över åt 
utåtblickandet på bekostnad av 
inåtblickandet – att vi överger oss 
själva och blir anpasslingar. 

Vi anammar omvärldens vär dering -
ar, betygsättningar och rangord-
ningar. Där finns villkoren för hur vi 
ska vara för att vara som alla andra 
och få vara med. Vi hamnar i att 
ständigt jämföra oss med normer 
och varandra för att få det bekräf-
tat att vi är okay och tillhöriga. 

Bekräftelsebehovet är på många 
sätt av godo. Vi lär oss en oändlig 
massa i vår jakt på bekräftelser. Vi 
skaffar oss inte bara kompetenser 
av olika slag utan vi formar också 
ut oss till godtagbara eller till och 
med bejublade karaktärer. 

Behovet av bekräftelser är alltså 
lönsamt både för oss själva, andra 
och samhället i stort. Men samti-
digt förstärker det utåtblickandet 
och markerar att vi inte duger som 
vi är. Det har en baksida av ångest 
och sorg. 

Det kan i sinom tid framkalla en re-
volt hos oss: ”Nu får det vara nog 
med livet under piskan, nu är jag 
jag, kosta vad det kosta vill!” 

Vi går från utåtblickande till inåt-
blickande och ger oss chansen att 
uppnå balans mellan blickriktning-
arna. I bästa fall blir vi som den där 
leksaksgumman i plast som har en 
rund blyfylld botten. Hon svajar 
när vi puttar till henne men stagar 

”Känn dig själv” är ett inpräntat 
råd sedan årtusenden och fort lever 
bland annat som kärnan i psyko-
terapier. Men vad innebär det?

Självkännedom är produkten av 
processen självreflektion. ”Själv” i 
ordet självreflektion står som mest 
konkret för vårt upplevande, alltså 
för något som vi kallar inre.

Att reflektera över upplevelserna 
handlar om att lära känna dem 
för att kunna hantera dem på ett 
ändamålsenligt sätt oavsett om de 
handlar om den fysiska omvärlden, 
oss själva, andra eller livet i stort. 
På det sättet har självreflektion 
betydelse för vårt totala varande 
i tillvaron och borde ha en fram-
skjuten plats inte minst i vår upp-
fostran. Men där råder ofta andra 
ordningar.

Att vara barn innebär att inte kun-
na ta hand om sig själv utan vara 
beroende av föräldrar/vårdare. De 
slussar in oss i samhällslivet mer 
eller mindre auktoritärt och bland 
annat med hjälp av värderingar och 
straff och belöningar. De godkän-
ner och underkänner det vi säger 
och gör. De vet och frågar inte ef-
ter vår självreflektion.

De formulerar sig ofta så att vi 
som barn får föreställningen att 
det snarare handlar om hur vi är 
än vad vi gör: ”Du är så slarvig/
tanklös/omöjlig” etc. Vi drar följd-
riktigt slutsatsen att vi inte duger 
som vi är. 

För oss innebär det att vi inte kan 
lita på det som vi upplever som 
“jag”. För att förstå hur vi ska passa 

Irrbloss i uppfostran
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Jag föreslår att hon tar kontakt 
med den inre bilden igen och ser 
efter vad som väller fram.

P: Det är som en lavaflod, nåt 
ostoppbart… (Tystnad och 
enstaka frågande ”ja” med 
långa pauser emellan) Det tar 
inte slut. (Låter frågande)

T: Hur känns det?

P: (Verkar inte veta varken 
ut eller in, låter sökande) Jag 
vet inte, det är ju konstigt. 
Jag försvann ju och så kom-
mer det här som en kraft som 
väller fram. (Skrattar till) Det 
är jag – känslor och kraft. Det 
kanske stämmer att det där 
som gick sönder inte var jag 
utan bara en yta. Jag vet inte 
vad jag ska tro. (Skrattar och 
gråter om vartannat) Här har 
jag kämpat och kämpat och 
slitit som ett djur i åratal och 
så var det bara så här!! Sno-
pet!

Hon säger i vändor att hon är i 
chock och måste ha tid att smälta 
att det hon kallat ”jag” snarare var 
en yta än hon egentligen. 

Dialogen visar att vi kan missta oss 
på vilka vi är. Vi kan ha fått sådana 
bemötanden att vi funnit för gott 
att gömma undan oss själva och 
istället låtit oss företrädas av en 
mask. Det kräver kontroll och är 
jobbigt. Det märks bland annat när 
vi står där framför helfigursspegeln 
och försöker tota till oss till omvärl-
dens behag. Men en dag kan vi få 
nog och öppnar upp för det inre 
flödet, för det som känns som ”jag 
egentligen”.

upp sig i kraft av att hon har tyngd-
punkten i sin egen bäckenbotten.

Här är ett exempel på en själv-
reflektion (i en terapisession) där 
en kantring sker från beroendet av 
omvärlden till bejakelse av den inre 
världen. Beroendet av omvärlden 
illustreras i början av en utseende-
fixering vilket kanske är signifika-
tivt för vår tid och för den ålders-
grupp som den här kvinnan tillhör:

Hon pustar sig ner i stolen, klagar 
över jäktet, har sådana problem 
med kläderna när hon ska iväg, 
inget passar, det tar en evig tid och 
magen putar…

T: Vad har du stuvat ner där? 

P: Svaret är väl att det är allti-
hop, hela jag. (Paus) Jag blir så 
irriterad på att jämt behöva 
räkna ut hur jag ska vara till 
lags… Sist jag var här kän-
des det som om jag kunde få 
ro att finnas som den jag är! 
Men det försvann. Nu är det 
mycket med kroppen igen och 
kläderna och så ilskan.

T: Vad är det för ilska?

P: Den sitter i bäckenbotten 
djupt ner…

T: Du kanske ska släppa fram 
den för din inre syn så att du 
får se vad det är fråga om?

Rundprat och lite motstånd men 
efter en stund blundar hon och lu-
tar sig tillbaka och verkar försjun-
ka. Tittar snart upp och konstaterar 
att hon slet sönder sig själv och det 
vällde ut något där för hennes inre 
syn. 
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med alla krav och då kom 
dom där inre bilderna där jag 
flydde in i ett torn och ingen 
kunde nå mig hur dom än 
klängde och klättrade och 
försökte. Tornet var ett skydd 
men blev ju som ett fängelse 
också. Och det är det jag kän-
ner, jag kommer inte loss.

T: Du kom loss då i de bil-
der som du såg för din inre 
syn. Du flydde förbi alla som 
belägrade dig med sina krav. 
Du hamnade långt bort på en 
grässlänt där du var ensam 
och fridfull. 

P: Men så saknade jag andra. 
Och dom kom. Det var en an-
nan sort, fria som jag, begär-
de ingenting. Vi kunde titta 
på stjärnhimlen tillsammans…

T: Vad är det som skiljer dig 
och de andra på grässlänten 
från dig och de andra vid tor-
net?

P: (Tystnad) Rädsla. När jag är 
rädd behöver jag murarna och 
när andra är rädda klamrar 
dom vid mig. På grässlänten 
är alla lugna, där kan man ha 
sig själv och leva. (Paus, sedan 
bittert) Tills åskvädret kom-
mer. Det tjänar ingenting till 
att försöka leva, det kommer 
åskväder hela tiden och då 
hamnar jag tillbaka i tornet.

T: Du tappar tron på gräss-
läntslivet?

P: Det försvinner ju!

T: Vad gör du för att återta 
det?

Självförverkligande

En förutsättning för självförverk-
ligande är att vi vågar vara oss 
själva också när det är oklart för 
oss vad det medför. Vi behöver ha 
tillit till det liv vi är även om risken 
finns att det blir fördömt av andra. 
Men det är lätt att falla in i misstro, 
speciellt som vi har i bagaget att 
inte duga som vi är. 

Andras eventuella fördömelser är 
inte den enda svårigheten. När vi 
väl brutit med anpasslingen i oss 
och börjat vara på ett mer äkta och 
oförställt sätt får vi en speciell livs-
känsla. Att vi är närvarande som 
oss själva gör att vi känner oss le-
vande. Vi har uppnått något som vi 
alltid längtat efter. Och så plötsligt 
är det där och vi kan förlora det! 
Den skräcken drar igång självtviv-
let. Vi blir hängande i luften mellan 
att falla tillbaka i gammal förställ-
ning eller repa mod och hitta nya 
handtag. 

Här är ett exempel från en terapisi-
tuation med en ung kvinna:

Hon gråter, är förtvivlad, snärjs in 
i andras garn, kan inte värja sig, 
kommer ingen vart, existerar men 
lever inte. 

P: Jag tappar bort mig själv, 
finns inte.

T: Det har kommit upp min-
nesbilder tidigare, ända från 
treårsåldern, där du inte hel-
ler hade dig själv utan var som 
en satellit kring andra och må-
nade om dem oavsett vad det 
kostade dig själv. 

P: Fast sen orkade jag ju inte 
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Varje gång det här inträffar behö-
ver vi stanna upp och konfrontera 
rädslan som driver misstron och 
säga ungefär: ”Vem i mig är rädd 
just nu?”

Vi behöver hitta våra rädda delar, 
ta hand om dem och integrera dem 
med vårt tillitsfulla jag. På det sät-
tet helar vi oss alltmer, får ett pålit-
ligare lugn och mer av den otvung-
na gemenskapen på grässlänten. 

P: Inget, jag misströstar.

T: Så problemet är din miss-
tro?

P: Så har jag inte tänkt men 
det känns bra att ha fått det 
inringat så.

Det är befriande att bryta sig ur 
anpasslingen och bli sig själv. 
Men det är också uppfordrande 
att inte längre gå i ledband utan 
behöva stå för sig själv, samla be-
slutsunderlag, göra val och sedan 
ta ansvar för konsekvenserna. Det 
är något annat än att följa med 
strömmen, vara till lags och göra 
som det står i regelboken. 

Här om inte förr behövs att vi re-
flekterar över våra upplevelser för 
att beslut och handlingar ska bli så 
livsbefordrande som möjligt och 
helst inte leda till ånger och repa-
rationsarbete. 

Reflekterandet försiggår bäst om vi 
känner oss lugna och fria som där 
på grässlänten i bilden som patien-
ten såg för sin inre syn. För att leva 
behöver vi lita på livet i oss själva 
och livet i stort.

Men vi är brända barn. Att lita på 
livet känns vådligt jämfört med 
att lita på förnuft och strategier. 
Så vi faller lätt tillbaka i misstro 
och reducerar oss till ofria fångar i 
våra skyddstorn. Det kostar på, vi 
blir missnöjda och frustrerade och 
det går ofta ut över våra nära och 
kära. Grässläntslivet framstår inte 
som en verklighet utan bara som 
en glimtvis frälsning ur förställning 
och överlevnadskamp. 
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nat som känns skyddande. Det för-
svårar all kontakt, allra mest den i 
nära relationer.

Självtvivel gör att vi lätt går in i 
maktkamper. Vi tänder till i kraft 
av missnöje som vi bär på sedan 
gammalt och som pockar på ut-
lopp. Det är inte alltid som vi så 
noga synar den eller det vi attack-
erar. Behovet att få utlopp hämmar 
eftertanken. Vi reflekterar inte över 
vem eller vad känslorna gäller, om 
de är proportionerliga och hur de 
ska uttryckas för bästa utfall på 
sikt. Nej, den som är där i stunden 
blir skottavla, vi hittar alltid en fö-
revändning. Fram ska vi och rätt 
ska vi ha!

Men självtvivlet gör oss inte nöd-
vändigtvis till stingsliga stridstup-
par. Det kan också göra oss till 
otydliga och försåtliga underhug-
gare som går undan när det gäl-
ler att ta en konflikt. Men som ser 
till att vara oumbärliga genom att 
fylla funktioner och ha makt på det 
sättet. 

Våra maktkamper är inte bra ens 
när de gäller relationer som till slut 
bryts. Det är allmänt sett bättre att 
ha känslomässigt oladdade avslut 
i bagaget än sådana som är käns-
lomässigt laddade. Det gäller både 
nära relationer och mer perifera.

Men hur gör vi för att komma ifrån 
maktkamperna och bana väg för 
förlösande dialoger? 

Låt oss som ett exempel ta ett par 
äkta makar som är djupt förbundna 

Barn behöver vägledning för att 
komma in i våra gemensamma 
samhällsordningar men också för 
att hitta former att utveckla sig 
själva. Ramen för vägledningen är 
den kontakt som föräldrar/vårdare 
lyckas skapa med barnet. Två vik-
tiga faktorer i den kontakten är 
spelrum och spegling. 

Barns behov är ända från början 
att få utrymme att uttrycka sig och 
få uttrycken mottagna och speg-
lade. Med ord och kroppsspråk 
behöver vi uttrycka lyhördhet på 
olika sätt och förmedla att vi är 
öppna för samspel: ”Menar du så 
här eller…?” eller ”Jag ser att du är 
glad/ledsen/arg och jag förstår det 
för…” eller ”Jag ser att du vill… 
och hur gör du då/kan vi hjälpas 
åt?”.

Vi behöver reagera på ett sätt som 
underlättar för barnet att förbli i 
kontakt med sig själv och accepte-
ra och förstå sina egna reaktioner 
och på sikt sig själv som person. 
Utifrån den självacceptansen kan 
barnet sedan vara part i fruktbara 
dialoger. Det är ett utgångsläge 
som är ett villkor för hållbara nära 
relationer och som möjliggör goda 
relationer överhuvudtaget. 

Men inte alla har fått självaccep-
tans med sig i bagaget. Många av 
oss har ett självtvivel som gör att 
vi förklär oss, medvetet och omed-
vetet. Istället för att vara oss själva 
är vi i enlighet med någon strategi, 
vi är glada laxar, ointagliga borgar, 
charmtroll, bulldozers, amöbor, 
despoter, prinsessor eller något an-

Spelrum och spegling
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med sin person medan den andra, 
B, håller sig på sin kant eller fyller 
mer opersonliga funktioner:

A: Jag tycker inte att jag når 
dig. Ibland vet jag inte ens om 
jag betyder något för dig, kan 
känna mig direkt övergiven. 
Och blir så utom mig så jag 
tänker att nu ger jag upp! Oj, 
ursäkta, det där var ett hot! 
(Paus, gråter.) Men jag tycker 
ju om dig. Fast ibland vet jag 
inte, kanske är jag bara rädd 
att leva ensam. Men kan man 
bli mer ensam än så här? Du 
finns för annat och andra men 
partner  det är du inte! (Läg-
ger handen över munnen) 
Upps! Jag har så lätt att ankla-
ga när jag är upprörd, får inte 
styr på mig… (Paus) Tänk, ib-
land sitter du faktiskt här och 
vi är tillsammans och jag för 
nån fråga på tal och vill veta 
vad du tänker, då säger du un-
gefär ”bestäm du”. Visst, det 
är väl förtroendefullt, men 
vad tycker du? Vad vill du? 
Hur känner du? Förstår du?

B: Det är väl det att det är så 
mycket jämt... – Nej, nu för-
sökte jag försvara mig, eller 
hur? Jag tar tillbaka. Nu svarar 
jag: du upplever att jag hål-
ler mig undan och känner dig 
övergiven och det vill du inte. 
Du vill veta vad som rör sig i 
mig. Har jag förstått dig rätt?

A: Ja. Och nu vill jag veta vad 
som håller dig tillbaka!

B: Det är inte så lätt när jag 
inte får säga att det blir ett 
hiskligt liv på dig så fort jag 

med varandra men likafullt sliter på 
varandra i olika avseenden. De har 
redan i ett antal vändor försökt 
uppnå ett mer tillfredsställande 
samspel men inte lyckats. Låt oss 
anta att de nu förstått betydelsen 
av självacceptans och självtvivel 
och vill testa effekten av att ge 
varandra spelrum och speglingar! 

De avsätter tid, kommer överens 
om en problematik att avhandla 
och bestämmer sig för att turas 
om att ha ordet, att inte avbryta 
varandra, att både prata och lyssna 
med odelad uppmärksamhet och 
att ge uppriktig feedback. De sät-
ter sig mittemot varandra för att se 
skiftningar i minspel och för att ha 
ögonkontakt. 

De är klara över att all problema-
tik i princip innehåller tre typer 
av frågor: sakfrågor, känslofrågor 
och behovs- eller viljefrågor. De 
bestämmer sig för att vara tydliga 
beträffande alla tre aspekterna 
både när de berättar om sig själva 
och när de speglar motparten. Och 
de bestämmer sig för att sitta kvar 
hela den anslagna tiden. 

För att processen inte ska gå över-
styr i känsloutbrott eller hopknipna 
munnar, kommer man överens om 
att inte gå i försvar, inte anklaga 
varandra, inte komma med hot el-
ler höja rösten. Var och en ska tala 
om sig själv utifrån sig själv på ett 
så konkret och tydligt sätt som 
möjligt. 

Säg att problemet är att den ena 
parten, A, tar väldigt mycket plats 
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yttrar mig. Så nu säger jag 
inte det. Utan jag frågar mig 
vad det är som gör att jag är så 
rädd för dina känsloutbrott. 
(Djup suck.) Är inte alla det? 
Nähä, nu var jag där och för-
svarade mig igen. Alltså, jag 
är rädd, det är därför jag hål-
ler mig undan… just det. (Pra-
tar eftersinnande.) Men vad 
är det mer precist som jag är 
rädd för? Fast nu kom det för 
mig att du nog också är rädd, 
när du skriker och härjar och 
inte ger dig!! –Schhhh, det där 
var också ett försvar. Där ser 
du, jag är inte bra på det här! 
(Paus, muttrar) Inte bra, inte 
bra – där har vi det! Jag tror 
mig inte om att vara bra nog! 
Nu fick jag in en femetta i alla 
fall! Vad säger du nu då?

A: Du är fantastisk! (Båda 
skrattar.)

Det här var ett kort exempel på att 
vi – om än med möda – kan hålla 
undan anklagelser och försvar och 
istället ge plats åt spelrum och 
speglingar. På det sättet kan vi hål-
la dialogen öppen och saklig. Det 
ökar chansen för oss att uppleva 
självacceptans och mer närhet och 
självklarhet i våra relationer.
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konstruerade värld som samhällsli-
vet utgör. 

Där finns det formellt utsedda le-
dare med den yttersta makten 
att ange gränserna inom verk-
samheterna. De avgör hur pass 
krympande eller utvecklande kli-
matet är för individerna i deras do-
män. De har ett stort ansvar.

Det fritar emellertid inte de en-
skilda individerna i domänen. De 
har sina upplevelser och an svaret 
att tillvarata dem på ett sätt som 
befordrar den egna och gemen-
samma utvecklingen inom domä-
nen. 

Vi har alltså alla makt och ett an-
svar att utöva den makt vi har på 
ett sådant sätt att utveckling kan 
ske så optimalt som möjligt på den 
nivå där vi befinner oss. 

Det är ingen lätt uppgift. Där-
för formaliserar vi ofta maktut-
övningen och anger kriterier för 
vem som gör vad när och hur. Men 
hur långt vi än driver formalise-
ringen omsätts den i praktiken av 
oss som personer. Det är på oss det 
hänger hur gränsdragningarna blir. 

Ju mer osäkra vi är, desto mer 
negativt påverkas i allmänhet vår 
saklighet och därmed vårt sätt 
att dra gränser. Osäkerheten och 
de försvar den inger oss kommer 
i första rummet och sakligheten i 
andra. Några exempel på uttryck 
som det kan ta sig:

En lärare får höra om mobbning i 
skolan och svarar att lite får man 
väl tåla. Med det avfärdandet slip-
per han eller hon konfrontera rek-

För många av oss är babusjkan en 
leksak, en färgglad liten gumma 
i trä med andra allt mindre gum-
mor inuti sig. Hon är på sätt och 
vis som en bild av Livet. Vi lever i 
våra kroppar, i våra familjer, i vårt 
grannskap, i vårt samhälle, i värl-
den, i universum. Vi kan tänka på 
vårt sammanhang som alltifrån li-
tet till oändligt. 

Oavsett vilken enhet vi är upptag-
na av finns vissa återkommande 
och betydelsefulla aspekter. En så-
dan aspekt är gränser och makten 
att sätta gränser. 

Hos babusjkan är gränsdragning-
arna perfekta, den större delen 
ger den mindre exakt det utrymme 
som behövs. Det är ingen friktion 
någonstans. 

Med levande enheter är det annor-
lunda. Där är gränserna ofta osyn-
liga och för det mesta tänjbara. De 
kan dras åt så att vi kvävs eller de 
kan vidgas och ge frihetskänsla. 
I extremen kan det bli fråga om 
gränslöshet som ger oss ångest. 
Det är med andra ord livsviktigt 
med välavvägda gränssättningar.

Ofta är det så i våra sammanhang 
att den större enheten har större 
makt och därmed större inflytande 
på gränsdragningarna. 

Ett problem i sammanhanget är 
att bestämma storleksordningen 
på oss som enheter. Vi är kanske 
överens om att Livet är störst och 
att vi alla är liv av Livet och i den 
meningen lika stora, lika värdefulla 
och lika mäktiga. Men den jämbör-
digheten skjuts lätt åt sidan i den 

Babusjkan och livet
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är den som stöder uppblåstheten 
eller självutplåningen. Och vi ser 
också annat och andra i det per-
spektivet.

Det leder till förvecklingar med 
omvärlden. Vår osäkerhet ökar och 
vi blir alltmer upptagna av att för-
svara oss. Det går lätt så långt att 
självupptagenheten slår ut medve-
tenheten om sakfrågorna och an-
svarstagandet för dem. 

Litar vi på oss själva kan vi släppa 
upptagenheten med oss som per-
soner och ge oss hän åt de uppgif-
ter och uppdrag vi har. Vårt fokus 
blir hur vi lyckas med dem, hur vi 
fungerar sakligt i det sammanhang 
där vi befinner oss. 

Vi blir inte felfria för det, men vi har 
inga problem med att erkänna till 
exempel att våra omedelbara re-
aktioner kan vara mer eller mindre 
impulsiva och inskränkta! Vi har en 
självklar beredskap att ta tillbaka 
dem, ompröva dem och så att säga 
rena dem från osaklighet och ina-
dekvat känslomässighet. 

Den ödmjukheten underlättar för 
oss att lära av misstag och miss-
lyckanden och gör oss också mer 
frikostiga med att ge andra spel-
rum och medkännande speglingar. 
Vi lär oss att identi fiera och han-
tera begränsningar och gränslös-
heter på alltmer ändamålsenliga 
sätt. Det ökar våra möjligheter till 
professio nalitet och till social kom-
petens överhuvudtaget.

tor, inblandade elever, kolleger och 
föräldrar. Den personliga osäkerhe-
ten är för stor för att vederbörande 
ska vilja utsätta sig för att behöva 
hantera frågan på ett sakligt och 
ansvarsfullt sätt. 

Ett annat exempel är en läkare som 
ställs inför svårdiagnosticerade 
fall och hellre säger: ”Åk hem och 
avvakta!” än följer upp med ytter-
ligare undersökningar, konsulta-
tioner med kolleger, intagningsav-
delning etc. 

Alla yrkesutövare kan göra på lik-
nande sätt. Vanligt är att försöka 
sätta punkt med hjälp av en vär-
dering istället för att konfrontera 
sakfrågan: ”vi har följt god yrkes-
sed och inte gjort något fel”. Detta 
oavsett vilka katastrofer som den 
goda sedvänjan lett till. Vi tillåter 
oss att gå på skenor och förhåller 
oss som om vi inte har något val 
och därmed inte heller något an-
svar.

Vår osäkerhet leder inte nödvän-
digtvis till avfärdande hållningar. 
Den kan också leda till överdriven 
noggrannhet och onödigt fördröjda 
och kostsamma insatser, allt för att 
vi inte ska kunna bli påkomna med 
att ha gjort fel.

Om vi ser vår samhällstillvaro i det 
här perspektivet framgår betydel-
sen av att vi är i balans psykiskt. 
Finns osäkerhet istället för balans 
slår vi lätt över i uppförstoringar el-
ler krympningar av oss själva, det 
vill säga vi klarar inte av att vara 
sakliga med våra egna legitima 
gränser. Den gränssättning vi gör 



 Ta din självkritik som en ingång till utforskning 
genom att gå i dialog med dig själv! Här är ett 
exempel som du kan anpassa efter vad som gäl-
ler för dig:

 – Jag hatar mig själv!

 – Vem är den där ”mig själv” som jag 

hatar?

 – Jag!!

 – Det var ”jag” som hatade. Vem är den 

hatade?

Vad kom du fram till för svar?

Vår tro är att du fick syn på en del av dig som du 
behöver lära känna och på goda grunder försona 
dig med. 

Det är lättare att klara av livet om du inte ligger i 
krig med dig själv.
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