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“The Ugly Duckling” teaches us that it doesn’t matter if you 

were born in a duck pond if you come from a swan’s egg! 

BIBLIOTEKTJÄNST OM BOKEN 
“Birgitta Granström arbetar som livscoach och i den här boken 

vänder hon sig till alla som vill nå personlig utveckling och 

förändring på något område i livet och som på ett eller annat sätt 

sitter fast i “ankdammen”. Granström använder sig genomgående 

av den klassiska H.C. Andersen-sagan om den fula ankungen, vilket 

ger bokens innehåll en bra ram. Befriad från traditionell teori 

märks det trots allt att Granström har gedigen kunskap och 

erfarenhet inom psykologi och sociologi. Men istället för att 

fördjupa sig i vetenskapliga teorier väljer hon att beskriva 

metoderna genom erfarenhetsbaserade berättelser och använder 

både sig själv och sina klienter som exempel. Boken är i sig själv en 

coach och varje kapitel innehåller ett antal frågor som ska hjälpa 

individen att analysera sin situation, fatta rätt beslut och nå sina 

livsmål. Granström ger utförliga instruktioner i samband med 

frågorna. Boken känns väl genomtänkt trots sin stundom väldigt 

personliga natur.” — Louise Sverud. Swedish Library Service  
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FÖRORD 

 De flesta av oss längtar efter ett liv i frihet och ändå 

fortsätter vi att separera våra liv i olika boxar – karriär, 

familj, vänner, hälsa, ekonomi, personlig och andlig 

utveckling. Konkurrensen om vår tid, våra pengar och vår 

energi leder till missnöje och frustration. I generationer har 

vi byggt upp antaganden om vad som rätt eller fel. Vi har 

lärt oss att vi behöver avstå istället för att välja att få allt vi 

önskar.  

“Are You Stuck With A Duck” gör dig irriterat medveten 

om hur gamla antaganden och negativa känslotillstånd 

hindrar dig från livet du drömmer om. Berättelserna ifrån 

livet kommer också att väcka din egen historia och du 

kommer till klarhet om hur du kan ta dig bort ifrån dessa 

tillstånd och uppnå ett liv i frihet.  

Boken provocerar dig till en högre nivå av dig själv, där 

du förstår världen djupare plan. Du kommer att uppnå en 

medvetenhet där du förstår människors relation till 

varandra och omgivningen vilket leder till att du kan du 
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skapa mer mening för dig själv. 

Observationer och berättelser från det verkliga livet visar 

att det är möjligt att förverkliga det du vill. Den här boken 

hjälper dig att upptäcka vad du kan välja, hur du kan välja 

och när du ska avstå ifrån det som begränsar dig.  

“Ankdammen” är en plats som känns fel för dig. En plats 

där din potential saknar utrymme. En plats som begränsar 

dig därför att du vill något annat än det som existerar runt 

omkring dig. Det innebär inte att en plats är bättre än någon 

annan. Det handlar bara om att du ska hitta platsen som är 

bäst för dig. En ankdamm för någon kan vara din svansjö 

och din svansjö kan vara en ankdamm för någon annan.  

Det viktiga är att du blir medveten om att du kan välja 

vilken plats du vill vara på både fysiskt och mentalt. Du har 

alltid ett val att byta och förändra. En specifik svansjö 

begränsas inte heller till att vara en plats för resten av ditt 

liv. En underbar svansjö idag, kan vara en ankdamm i 

morgon. 

  

Titeln på boken kommer ifrån min personliga relation till 

ankor och svanar. En relation som började med min första 
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leksak ”Kajsa Anka” och min favoritsaga Den fula ankungen 

av H. C. Andersen. Det här är mina observationer och 

berättelser från en perfekt läktarplats. Jag själv, människor 

och situationer har omedvetet bidragit till en roande 

föreställning med mycket lärande.  

Historierna visat att ingen av oss är uteslutna ifrån 

beteenden, attityder och reaktioner som beskrivs. När vi 

intar en observatörs perspektiv är det lättare att upptäcka 

och ta ställning till vad vi vill ha i våra liv. Genom att studera 

ankdammen kan vi se vad det är som hindrar oss från att bli 

den svan vi är födda till. När du upptäcker vad det 

egentligen är som pågår kan du ta ett medvetet beslut om 

du vill vara kvar i hemma-dammen, byta ankdamm eller 

flyga i väg och tillbringa ditt liv i en svansjö.  

Du är så mycket mer än vad du tror att du är. Och jag är 

säker på att vi alla är här för att utveckla våra gåvor, 

påverka världen med idéer och göra något av våra liv. 
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 Birgitta 

 ”Are You Stuck With a Duck är här för att katalysera 

det abstrakta fenomenet frihet som tillåter dig att "vara fri att 

vara du." 

OBS: Det här är en bok som du kan arbeta med i 

många år. Läs gärna boken från omslag till omslag, men var 

beredd att möta reflektioner och frågor som kan ta tid att 

förstå och svara på. Specifika kapitel, meningar och frågor 

ger dig omedelbar insikt, medan andra behöver tänka på i 

ditt huvud. Lämna det som verkar ointressant för tillfället 

och fundera över det senare. Gå tillbaka till det som 

fångade ditt intresse och läs igenom det. 
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ARE YOU STUCK  
WITH A DUCK 

DEL I 
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PHILADELPHIA TUR OCH RETUR 
 

Du arbetar här!” Orden far genom hela mitt 

system. Jag försöker förstå vad de betyder. 

Framför mig står en ung man med 

vältrimmat millimeterlångt hår som jämnt 

täcker hans hjässa. Jag försöker gissa hans ålder och 

kommer fram till att han precis har passerat 30-strecket. 

Bakom glasögonen finns ett par små livlösa, ljusa, melerade 

ögon. De smala läpparna rör sig nästan inte och jag kommer 

att tänka på en buktalare som jag hade fascinerats av som 

barn. Den svarta uniformens midja är dekorerad med ett 

vapen som ser oproportionerligt stort ut för ynglingens 

kroppsstorlek. Batongen på den vänstra sidan skapar en 

asymmetrisk jämvikt. I hölstret finns andra fodral av svart 

läder som jag nyfiket undrar vad de innehåller. På vänstra 
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axeln Lyser ett emblem med gula bokstäver: ”Border 

Protector”. 

Min gråa stora resväska ligger öppnad framför mig. Saker 

har plockats ut och den unge mannen håller mina visitkort i 

handen. Han öppnar min svarta kabinväska och hittar mitt 

väl använda anteckningsblock och försöker tyda mina röriga 

anteckningar. Rummet är tyst. Vid disken bakom står en 

kortväxt kvinnlig polis med orange hår. Hon beskådar en 

högljudd diskussion mellan en kollega och en sydamerikansk 

kvinna. Jag hör inte vad de säger men förstår att det är en 

diskussion där parterna inte är överens. Det är låg aktivitet i 

lokalen och rummets vita nakna väggar verkar krypa 

närmare. Rummet inger en känsla av vakuum – som om all 

levande energi har sugits ut eller aldrig ens funnits där. 

Jag ser upp mot den unge mannen och observerar hans 

ansträngning att ta på sig en myndighetsmin av inövad 

aggressivitet. Vad säger jag nu? Chocken över orden ”Du 

arbetar här” är kvar i kroppen. Jag börjar inse att det är 

oönskade konsekvenser i antågande. Min hjärna gör 

allvarliga försök att förstå och komma på något intelligent att 

säga. Försöket misslyckas och det autonoma nervsystemet 

slår till och går i försvar. ”Det gör jag absolut inte”, svarar 
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jag. Det är för sent. Mitt försvarstal fortsätter och en mur i 

kommunikationen är etablerad. 

Det ger näring till min antagonist mittemot. Han har 

hämtat några papper och ser ut som han vunnit en seger 

när han stöter ut ”Ljug inte!” Mitt försvar går för högtryck 

och jag hör mig själv osmart besvara hans påstående med ”

Jag ljuger inte.” Jag behöver inte ljuga, jag har inget att dölja. 

För ett halvår sen började jag ana att jag hade hittat min 

plats och mina svanar i södra Kalifornien. En plats där 

dragningskraften varit så stor att jag bara hade varit 

tvungen att ständigt återvända. Nu stod jag på flygplatsen i 

Philadelphia på väg till min kraftplats San Diego. Jag var på 

väg mot ytterligare en period av friheten vid Stilla havet för 

att skriva. Nu idag under min femte återkomst till 

Kalifornien visste jag att jag hade hittat min plats. Jag var 

nöjd och glad över att mitt arbete äntligen hade gett frukt. 

Jag kunde ägna mig åt arbete som försörjde mig genom 

några få veckors arbete i Sverige. Resten av tiden kunde jag 

spendera var jag ville i världen. Jag hade format mitt liv 

perfekt. Jag var framme vid en dröm. Mina största 

svårigheter de senaste månaderna hade varit hur jag skulle 

kunna kanalisera min tacksamhet. Tacksamheten och 
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glädjen över att få vakna på morgonen och följa min 

intuition. Lyckan över att bara känna efter vad dagen hade 

att ge, äta frukost framför poolen eller ta en joggingrunda 

på Imperial Beach. Tillbaka till verkligheten framför mig.  

Övertygad om att sanningen ska räcka, fortsätter jag min 

försvarskommunikation och mannen ser förtjust ut. Precis 

vad han önskar. Han har svårt att dölja sin stolthet när han 

kan presentera bevis för mig. I sin hand har han en utskrift 

från en av mina webbsidor på engelska. Jag stelnar till och 

inser att min sanning och hans är i konflikt med varandra. 

Han upplyser mig om att han har makt att skicka mig 

tillbaka och att det blir som han bestämmer. 

Jag inser omöjligheten att övertyga polismannen om att 

jag bara hade övat på att göra presentationer och 

webbsidor. Dessutom gör han klart för mig att den gröna 

deklarationen som jag hade lämnat till passpolisen innebar 

att min rätt till försvar är förverkad. Införstådd med att 

immigrationsmyndigheten äger alla rättigheter konverterar 

jag maktlösheten till nyfikenhet. Det finns inget jag kan göra 

nu förutom att observera det overkliga som håller på att 

hända. 
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Det är dags för pappersarbete och förhör. Min antagonist 

är den enda som har något att göra. Hans kollegor står i en 

klunga bakom disken och stirrar rakt ut mot pass-

kontrollen. Jag förflyttas till ett litet förhörsrum. De 

smutsiga vita väggarna pryds av några slarvigt uppsatta 

handskrivna lappar. Dator och skrivare är gamla och med 

allt damm runt kablar och eluttag utstrålar de en akut 

brandfara. 

Jag har slagit av mitt autonoma nervsystem och intagit 

en tämligen passiv hållning. Jag undrar verkligen vad den 

här situationen ska lära mig. I stunden förstår jag inte. Jag 

har inte heller någon som helst motivation att lära mig 

något just nu. Det kommer in en man som har en 

kroppsmassa på minst 150 kg koncentrerat placerade på 

den nedre delen av överkroppen. Han vill ha med sig min 

rapportör på lunch. Jag lyssnar på deras överenskommelse 

om var de ska äta samtidigt som jag reflekterar över 

horoskopet jag hade läst för ett par dagar sen. Jag hade 

förnekat och förkastat varningen om måndagen den 26 maj 

2008. Den hade förutspått att Merkurius placering den här 

specifika dagen skulle orsaka oordning och kaos i 

kommunikationerna. Horoskopet hade direkt varnat för att 

om man planerade en resa så skulle man kontrollera det en 
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extra gång och vara förberedd på kaos. Jag hade känt att jag 

borde boka biljetten till en annan dag men avfärdat 

varningen. Nu ifrågasatte jag min nonchalans och 

anklagade mig för jag inte hade lyssnat på min intuition. 

Lokalen jag befinner mig i är så tom att det inte ens ekar 

av ljud från röster. Jag iakttar en manlig polis utanför 

rummet som ser lycklig ut när en uttröttad ung långhårig 

man vill ta upp sin telefon för att ringa. Polisen får möjlighet 

att hota med att beslagta mobilen. Ett leende sprider sig 

över hans ansikte när han vänder sig mot sina kollegor för 

att tigga om bekräftelse att han har gjort något bra. Det 

finns skyltar med förbud. Mobiltelefon får inte användas. 

Jag får inte heller ringa förrän min rapportör bestämmer sig 

för att spela upp en human sida. Jag ringer mitt samtal och 

meddelar min vän att planerna ofrivilligt har förändrats och 

jag inte kan hämtas idag. Humaniteten hos polismannen 

upphör och jag hinner inte avsluta samtalet. Förhöret ska 

fortsätta. 

Jag passar på att utnyttja den lilla humanitet som finns 

kvar och ber om vatten. Det serveras i en alldeles för liten 

vit plastmugg. Min förhörsledare frågar om jag vill ha något 

att äta. Jag svarar ”ja tack.” Det var några timmar sedan 
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middagen på flyget till Philadelphia då jag fortfarande var 

förväntans- full över att snart vara framme. Jag följer efter 

honom fram till disken där hans uttryckslösa kollegor står. 

Han öppnar de vita skåpdörrarna bakom disken och tar 

fram några halvfabrikat. Biff i olika varianter. Jag tackar nej 

eftersom jag inte äter kött. Det är OK med fastande mage. 

Tillbaka i förhörsrummet får jag veta att jag i slutet av 

samtalet ska få möjlighet att yttra mig. Fram tills dess ska 

jag lydigt och frivilligt svara på  frågor som bara lämnar 

utrymme för ett begränsat ”ja” eller ”nej”. Mitt fria yttrande 

om att min vistelse i USA bara är av semesterkaraktär och 

att jag är förälskad i Stilla havet, har föga effekt på mannen. 

Han upplyser mig om att han bara följer reglerna och de tre 

meningarna i min presentation är tillräckliga som bevis. 

Han har hittat det han behöver för att uppfylla sitt uppdrag. 

Det finns ingen anledning för honom att tillåta mig bevisa 

något annat. Han har fått ett ”case”, ett fall, och har något 

intressant att prata om under sin lunch. 

När förhöret är slut tittar polismannen på utskriften från 

min hemsida om LivskompetensernaTM igen. Han frågar 

vad jag egentligen håller på med. Jag ger honom en stilla 

förklaring att mitt jobb handlar om att inspirera människor 
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att forma sina liv som de vill ha det. Jag berättar att jag 

hjälper människor att ta reda på vilka drömmar de har och 

hur de kan välja och göra en plan för att förverkliga dem. Jag 

lyser upp inombords när jag förmedlar att alla kan vara fria. 

Alla kan göra det de har passion för, som att till exempel 

sitta på Pacific Beach och skriva, om inte Immigrations-

myndigheten tycker något annat. Jag får en kort blick 

tillbaka. Jag kan skymta en förvirring som snabbt korrigeras 

genom att han fortsätter med sitt skrivarbete. 

Hans blick återgår till samma tomma glans som tidigare. 

Jag får inget svar eller kommentar. Med min blick på 

polismannen börjar jag ifrågasätta min övertygelse om att 

jag har hittat min svansjö och mina svanar i Kalifornien. 

Mina upplevelser från barn- och ungdomsåren har 

manifesterat mina värderingar om att ankdamm-samhället 

var en svensk kulturell företeelse. Värderingar som jag nu 

börjar misstänka skulle behöva omvärderas. 

Jag växte upp i en kultur där Jantelagen och Murphys lag 

vuxit sig starkare och tätare än alla småländska barrträd. 

Från magnifika rötter hade de lutheranska trädkronorna 

stigit och orubbligt ständigt ropat ut att ”man måste jobba 

hårt och att livet inte var lätt!” Jag lärde mig tidigt att 
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överleva och leva med staden Jante och herrarna Murphy 

och Luther och uppfann en personlig strategi hur de bäst 

kunde hanteras. 

Mitt tidigaste minne har jag från treårsåldern då jag 

minns mig själv sitta och titta upp mot stjärnorna och undra 

varför vuxna inte förstod. Från min nyfikenhet av att försöka 

förstå vuxna människors beteenden lärde jag mig att bli 

medveten om vad som hände i världen runt omkring mig. 

Jag iakttog inte bara händelserna i sig utan jag studerade 

också vilka konsekvenser olika beteenden och situationer 

kunde få. Utifrån perspektivet av orsak och verkan började 

jag experimentera med hur jag kunde påverka människor 

och omständigheter i min omgivning. 

När jag var tio år hade jag lärt mig hur jag kunde skydda 

mig själv från  svårigheter genom att vända mig inåt. Jag 

hade kommit på en teknik där jag  när som helst kunde 

stänga av den yttre världen genom att fokusera på min egen 

inre värld. Vid tillfällen när jag uppmanades att göra, känna, 

tänka eller vara någon som stred mot mina önskningar, 

omdirigerade jag tankarna och kände frihet på insidan. 

Strategin hade gett mig en möjlighet att stå ut med det som 

hände runt omkring mig. Jag utvecklade förmågan och blev 
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en kvalificerad observatör i mitt eget liv. Den färdigheten 

kom väl till användning nu när jag mötte populationen av de 

amerikanska ankorna. Uppgivet fick jag erkänna min 

förnekade sanning att ankor fanns överallt. Det var inte så 

enkelt att ankdammar kunde identifieras till speciella 

fysiska platser. De fanns verkligen överallt. 

Jag vaknar upp ur mina funderingar, iakttar tyst den 

unge, koncentrerade polismannen och känner sorg. Här 

inne i det här kala rummet med en dammig dator har han 

sitt liv. Han ägnar fyra timmar av sitt liv åt mig för att skriva 

en rapport som distanserar mig från min dröm. Proceduren 

är klar och rapporten ska skrivas ut på skrivaren som inte 

fungerar. Frustrerad reser sig den unge konstapeln och ber 

om hjälp av en kollega. Två äldre gränsvakter får i uppgift 

att läsa igenom rapporten. De ska signera att jag har skrivit 

under på alla papper. Jag möter den äldre mannens blick 

och får en känsla av att han uppfattar min deportation för 

kraftfull i förhållande till styrkan i bevisen. Han vänder bort 

blicken. Alla är noga med att inte lägga sig i den unge 

mannens arbete. De gör sitt bästa för att inte avslöja att han 

är ny på sin post. Den kvinnliga polisen med det orangea 

håret undviker ögonkontakt och anstränger sig för att inte 

konversera med mig. Jag tillhör den unge mannens byte. 
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Det är säkert en bra dag för min förhörsledare. Han har 

något att berätta när han kommer hem. Det har hänt något 

på jobbet idag. Han har uträttat något att vara stolt över. 

Med en gränsvakt på varje sida lotsas jag genom 

flygplatsens terminaler mot gate nr 10 och planet som ska 

ta mig tillbaka. Den kvinnliga polisen håller ett gult kuvert i 

handen med mittnamn skrivet i stora röda bokstäver. Jag 

och det gula kuvertet lämnas över till flygvärdinnan och den 

kvinnliga polisen vänder sig mot mig och säger ”När du 

kommer till Sverige är du fri att gå.” Jag ler småroat, tackar 

för den vänliga upplysningen och undrar om detta är slutet 

på min dröm. Innebär det här att jag för alltid är förvisad till 

min gamla ankdamm? Jag tar steget in i planet och längtar 

in i framtiden för att få ett svar på vad universum har för 

syfte med den här erfarenheten. 
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Kapitel 1  
DUCK SUCKS 

OBSERVATIONER AV LIVET I ANKDAMMEN 
 – Vi måste upptäcka oss själva för att bli lyckliga. 

Ankungen var egentligen någon annan än vad han själv 

trodde. Det lyckades inte särskilt bra när han försökte vara 

någon annan. Ankungen gjorde dock alltid sitt bästa för att 

leva upp till andras krav och förväntningar på vad som var 

rätt och riktigt.  
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HUR VÄRDERINGAR OCH RÄDSLOR 
BEGRÄNSAR DIG 

I första kapitlet gör vi ett studiebesök i en ankdamm för 

att utifrån en observatörs perspektiv beskriva hur 

omedvetna värderingar och beteenden styr ankornas 

livsval.  

Vi får en bild av hur ankorna upprätthåller antaganden 

och efterlever regler, utan att ifrågasätta om de är 

fördelaktiga eller lämpliga. Vi får en förståelse för hur 

rädslor påverkar oss att agera irrationellt. Det blir 

uppenbart hur vi gömmer oss bakom osynliga regler för att 

skydda vår sårbarhet.  

Genom att observera ankornas beteende blir vi 

smärtsamt uppmärksammade på kampen som pågår för att 

upprätthålla balans mellan motsatser. En kamp som håller 

oss fast i en tro att vi inte kan förändra, utan är hänvisade 

till ett liv som andra har valt åt oss.  
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1.1 VÄRDERINGAR 

DEN FULA ANKUNGEN 

O ch den flög ut i vattnet och simmade bort till 

de ståtliga svanarna”. Jag hör hur min mor 

slår igen sagoboken och fylls av lycka över 

att den fula ankungen än en gång hade hittat 

sina svanar. 

Jag är tre-fyra år och sitter uppflugen på en mörkgul stol 

med avskavd färg på sittplats och ryggstöd. Jag sitter på 

knäna med armbågarna på bordet för att komma riktigt nära 

sagan. Mina ben har ljusa tjockt stickade strumpbyxor och 

klänningen är blå med små vita båtar på. Jag har en oknäppt 

värmande vit kofta på mig för kylans skull. Jag viftar med 

mina händer över den ljust beiga vaxduken. Duken har 

orangea blommor med gröna stjälkar och blad som slingrar 

sig som ett mönster runt blommorna. Bakom mig knastrar 

elden i den svarta vedspisen och fyller köket med svag 

värme. Det ryker lite ur spisen och den sotiga röken sprider 
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en hemtrevlig och trygg doft. Framför mig finns två fönster 

som separeras av ett skafferi i mitten. Jag gillar inte 

skafferiet för att det är kallt och det luktar illa när man 

öppnar dörren. Till vänster utanför fönstret hänger en 

matskål till fåglarna. En liten domherre har tagit sig dit. Jag 

tycker om fågeln för att den är så vacker med sin röda mage. 

Jag tittar på min mors runda ansikte och cylindriska 

ögonglober som är formade efter de blågrå ögonen. Hennes 

kinder är ljust röda. Håret är mörkt och friserat av korta, 

stora, okammade lockar. Den blommiga blusen hänger ner 

över höfterna och den beiga brett plisserade kjolen. Jag 

uppfattar henne som stor men hon är förmodligen bara lite 

över en och sextio och ganska smal. Hennes händer är 

fnasigt röda av för mycket arbete i kallt väder och vatten. På 

hennes vänstra hand lyser en slät ring i guld. 

Det här var en bra dag för att jag hade fått höra sagan 

igen. Egentligen hade jag bara velat höra slutet för jag 

plågades när den fula ankungen led hos alla som var 

dumma mot honom. Ankmammans kompisar tyckte synd 

om henne för att hon hade fått en sådan konstig unge. De 

uppmuntrade henne med att ”Ankungen nog skulle bli bra 

när han blev stor!” 
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Jag hade försökt förmå min mor att bara läsa slutet. Men 

när jag frågade förklarade hon att ”Så kan man inte göra. 

Ska man läsa en saga ska man läsa den från början!” Jag 

förstod aldrig hur det kunde vara så när man kunde läsa 

själv. Jag tyckte att det verkade som att man kunde slå upp 

en sida i vilken bok som helst och bara läsa det som stod 

där. I det ögonblicket började jag längta efter att kunna läsa 

själv. När jag blev stor skulle jag läsa Den fula ankungen 

varje dag – och bara läsa slutet. 

Min mor reser sig och tar sagoboken Skattkammarön för 

att ställa tillbaka den i skåpet som alltid var låst. ”Man ska 

vara rädd om böcker.” Helst hade Jag velat fortsätta att leka 

med boken. Jag tyckte om de gula och bruna nallebjörnar-

na, lokomotiven, bilarna och djuren på insidan av pärmen. 

Men jag hade lärt mig att jag kunde förstöra boken eftersom 

jag inte kunde bläddra ordentligt. Boken försvinner in i 

skåpet och jag ser svanen flyga i väg i riktning mot nordost. 

Tyst uppmanar jag ankungen att aldrig komma tillbaka till 

alla som hade varit så dumma mot honom. Samtidigt 

önskade jag att han skulle återvända när han var stor och 

bita ihjäl allihop. 
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Resursbrist och kompromisser  

Vi har under generationer byggt upp 

antaganden om vad som är möjligt eller 

omöjligt. De här antagandena har blivit 

etablerade livsregler som gör det svårt för oss 

att distansera oss från det vi är vana vid. Vi är omedvetna 

om våra antaganden och hur mycket de påverkar vår 

uppfattning om hur världen ser ut och fungerar. Vi är 

övertygade om att vi ser på saker och ting som de verkligen 

är. Värderingar i vårt samhälle bygger ofta på att 

upprätthålla balans mellan motsatser som bra/dåligt, rätt/

fel, ond/god, lycka/olycka etc. Dömande som sker utan 

nyans. Det finns ett nät av synliga och osynliga regler för 

hur vi ska vara och bete oss. Den enskilda individens 

önskningar som strider mot reglerna, tillräknas mycket liten 

betydelse. 

Som barn får vi lära oss att vi måste läsa hela sagan för att 

komma till det underbara slutet vi egentligen är ute efter. 

Det blir en orubblig sanning. En sanning som leder till att 

den olästa boken på nattduksbordet bidrar med dåligt 
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samvete. Det dåliga samvetet hindrar oss från att påbörja en 

ny bok innan den gamla är färdigläst. 

En annan grundvärdering i en ankdamm är att det bara 

finns en begränsad mängd resurser som ska fördelas mellan 

invånarna. Vi låser in böckerna i skåpet för att ”spara” 

istället för att läsa så länge det ger oss glädje. Anksamhället 

har förlorat förmågan att se att det finns ett överflöd. 

Ankorna tror verkligen att det finns begränsade resurser 

istället för att se alla böcker som väntar när den gamla 

boken är sönderläst. 

Vi blir präglade av att lycka beror på om någon annan 

väljer att läsa en saga för oss. Vi lär oss att lyckan är 

beroende av vad andra gör och att vi ska vara tacksamma 

när vi ”får” en bra dag. Vi glömmer bort att vi kan ta ansvar 

för vår lycka och skapa hur många lyckliga dagar som helst. 

Utifrån generationer av skapade antaganden dömer vi också 

varandra som bra eller dåliga. Ankungen blev stämplad som 

konstig för att han inte liknade de andra ankorna. 

Ankmammans vänner gjorde vad de kunde för att 

uppmuntra henne. De ville göra henne lycklig genom att 

tala om att hennes unge skulle växa till sig och bli precis 

som alla andra. 
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Genom livet blir vi programmerade att ”mamma” har 

rätt och att vi inte har något eget val. I ankdammen, som är 

begränsad i sitt omfång och djup, kompromissar ankorna 

därför med sina önskningar. De kompromissar med sin egen 

sanning och uppfinner olika sätt att stå ut istället för att göra 

det de känner för. De längtar efter friheten att få välja själva 

men motståndet är för stort, så de skjuter glädjen in i 

framtiden: ”När jag blir stor...” . 

Värderingarna bestämmer vad vi är kapabla att utföra. Vi 

tror att vi inte klarar av något därför att andra säger att vi 

inte kan. Omdöme manifesteras och vi överväger inte ens 

möjligheten att prova eller kräva att vi får lära oss. Vi 

accepterar att vi inte kan ”bläddra i boken” och det blir en 

stämpel som följer oss genom livet. Vissa blir aldrig ens 

medvetna om att begränsningen existerar. 

28



5 KRAFTFULLA FRÅGOR  

1. Vilka antaganden ligger till grund för dina livsval? 

2. Vad står i vägen för att du ska uppfylla dina 
önskningar? 

3. Vilka önskningar lägger du in i framtiden? 

4. Vilka begränsningar har du och andra lagt på dig? 

5. Hur ser din ankdamm ut?  

Tips!  

Läs frågorna utan att anstränga dig för att hitta ett svar. 

Återvänd till frågorna när du har läst hela boken.  
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1.2 NORMER 

Grytlappar och glada barn  

Jag står på balkongen på femte våningen i min 

äldsta sons lägenhet och blickar ut över en typisk 

novembermorgon i Sverige. Himlen är täckt av 

lågt liggande regntunga moln. Det regnar inte 

men luften är fuktig. Mellan hyreshusen står två 

höga tallar med sina gröna trädkronor. De övriga träden är 

kala och marken täcks av de bruna löven som envist 

undkommit den traditionella höststädningen. Stockholms 

siluett av hus och hustak försvinner transparent in i den grå 

omgivningen. Jag översvallas av längtan efter solljus och 

klarblå himmel. För tre dagar sen hade jag vandrat omkring 

i shorts och linne på Pacific Beach och njutit av den 

kaliforniska vintern. Nu väntade några intensiva veckors 

inspirerande arbete, uppblandade med mer pliktfyllda 

möten. 
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Jag slänger en blick på gatan nedanför balkongen. Det är 

inte många människor ute och de som passerar förbi har 

bråttom att ta sig dit de är på väg. Jag är också en av dem 

som ska förflytta mig ner till tunnelbanan. Jag stänger 

balkongdörren och går ut i hallen. Jag hittar mina bruna 

stövlar i högen av skor, tar på mig kappan, drar upp 

dragkedjan och den stora pälskragen. Jag är beredd att 

ansluta mig till dagens planerade aktiviteter.  

Jag kommer ner i Gärdets tunnelbana och möts av 

utropet  från högtalarna: ”Tåg mot Norsborg anländer om 

fyra minuter!” Perrongen är glest befolkat av människor 

djupt försjunkna i mobiltelefon eller en av Stockholms fria 

morgontidningar. Jag uppmärksammar hur tyst det är och 

inser att vi verkligen inte pratar med varandra. Tystnaden 

bryts av ekande röster som är på väg ner för rulltrappan. 

Längst bort till vänster ser jag en man och en kvinna i en 

livfull diskussion. Fördomsfullt slår jag vad med mig själv 

om att de är av annan nationalitet än svensk. Jag får rätt. I 

min egen tystnad plockar jag också upp mobilen. Jag ringer 

mitt möte och upprätthåller statistiken för mobiltelefonens 

vanligaste användningsområde: att tala om var man är och 

när man dyker upp. Det blåa tunnelbanetåget anländer, jag 

kliver in i vagnen och föraren varnar för att dörrarna stängs.  
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En station senare vid T-centralen förvandlas vagnen till 

ett verbalt inferno när en dagisgrupp stormar in. Jag står 

upp och blir nu brutalt inträngd i ett hörn. En man som ser 

ut att vara av etiopiskt ursprung står diagonalt mitt emot 

mig i samma inträngda position som jag. Hans ögon glittrar 

och han ler försiktigt när han tittar på barnen. Barnens 

kakofoni och yviga kroppsspråk utstrålar spontanitet och 

livsglädje. Jag känner hur min egen tomma blick glimtar till. 

Barnen är så uppslukade av nuet, så fullständigt närvarande 

och koncentrerade på kompisen framför dem. Livfullt och 

spontant berättar och visar de saker för varandra.  

De sprudlande energierna avbryts abrupt av två fräsande 

”Scchh, scchh!” En av de två dagisfröknarna vänder sig mot 

klungan av barn och säger med en pedagogiskt ironisk 

stämma; ”Lyssna, hur många är det som pratar här?”. Hon 

får ett enhälligt erkännande för sin iakttagelse. Det är ingen 

som pratar. 

Vid Gamla sta’n snubblar barnen ut och vagnen återgår 

till den förväntade tystnaden. Min fortsatta resa mot 

Gullmarsplan upptas av mina tankar av reklamen som 

prydde väggarna i Gärdets tunnelbaneperrong. De stora 

reklamtavlorna bestod av ett collage av handvirkade 
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grytlappar. I vänstra hörnet hade jag läst ett meddelande 

som fick mig att producera mordiska tankar om hur vi 

värdesätter andras prestationer. Meddelandet löd: ”Jag har 

köpt dem själv, nya och gamla. Alla kostade ungefär 10 kr. 

Det är ganska billigt. En grytlapp tar mellan tre och fem 

timmar att virka.”  

Frustrerat fantiserar jag om ett universellt uppvaknande 

om att pengar också handlar om energi. Ett faktum som 

existerade långt innan energiutbytet var tillverkat i papper. 

Min frustration avbryts och jag är framme för att deltaga  i 

dagens första och tämligen pliktfyllda möte. 
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Plikter och begränsningar 

De flesta ankor ogillar att bli störda i sina  

rutiner och är programmerade med reflex-

mässiga reaktioner, som till exempel att 

distansera det som inte följer befintliga 

normer. De har utvecklat en kommunikativ teknik att 

leverera goda råd med ironi, sarkasm och hånfullhet. En 

annan effektiv metod som används för att avvärja hot mot 

ankdammens likformighet är att undvika uppskattning och 

beröm till medfödda ambitioner. Vi berättar inte att prat 

och skratt i tunnelbanan får oss att le inombords. Det är 

viktigare att upprätthålla rutiner så att arbete, projekt och 

social status kan fortgå utan förändring. 

Vuxna ankor lägger ner mycket energi på att uppfostra 

sina barn att bli duktiga på att leva ett ankliv. Ungarna ska 

tidigt få verktygen de behöver, så att de kan tillhöra den del 

av samhället som äger resurserna. Uppfostran handlar om 

att se till att ankungen infogar sig i samhällets normer så att 

de inte hamnar i den dyiga delen av dammen eller ännu 

värre – helt utanför. 
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Varje plats på jorden har sina specifika omständigheter 

som utvecklar nödvändiga färdigheter för att överleva. 

Kultur och klimat förser oss med anpassade levnadsregler. I 

den svenska ankdammen karaktäriseras normen av 

måttfullhet. Det kalla och gråa klimatet uppmanar oss att 

stänga kappan och fälla upp kragen för att hålla kylan ute. 

Bristen på solljus bidrar ytterlig- are till att svenska ankor 

håller på sin energi. 

Återhållsamheten är en friserad sedvänja med sitt 

ursprung från ett skogs- och jordbrukssamhälle där resurser 

i form av träd och odlingsbar mark var begränsad. När man 

visste att det tog decennier för en tall att växa upp till ett 

ståtlig avverkningsbart träd var det relevant att vara 

försiktig med resurserna. Det är när vi följer riktlinjer utan 

att ta hänsyn till ändrade förutsättningar som vi fastnar i 

felaktiga orsakssammanhang. 

Det är normer med irrelevanta omständigheter som gör 

att vi är stolta över att bara betala tio kronor för en grytlapp 

som det har tagit någon tre till fem timmar att tillverka. Ett 

hantverk som dessutom i månader har levererat ett 

upplevelsevärde för väntande Stockholmsresenärer. 
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I en kultur där staden Jante och herrarna Murphy och 

Luther är förebilder lär vi oss att arbeta hårt för att överleva 

och att arbete inte är förenat med glädje. Vi uppfinner ett 

kommando som effektivt och tydligt begränsar glädje-

uttryck och livfull spontanitet – ett kommando som förser 

oss med föreställningen att ingen vill lyssna och därför 

tystnar våra röster. Vi resignerar och anpassar oss till 

antagandet att spontanitet är ”fult och fel”. 

Den vuxna sanningen blir till en övertygelse om att 

människor vill att det ska  vara tyst, så att de kan läsa 

tidningen i ifred. Vi skapar en illusion om att människor är 

oförmögna till glädje och dyker själva ner i en tidning 

eller  mobiltelefon. Spontana reaktioner och handlingar 

ersätts med konstruerade drivkrafter i form av föreskrifter 

och osynliga normer. Vi vänjer oss vid att bli informerade 

om att ”tåg mot Norsborg anländer om fyra minuter” och 

blir nervösa och upprörda vid avvikelser. 

Vi använder kommandot ”Sscchhhh!” för att lära barnet 

något nytt samtidigt som vi uppfyller vår plikt att vara en 

duktig fröken som följer manualen för barnuppfostran. 

Plikterna upprätthåller reglerna och har tolkningsföreträde 

framför sanningen. Det moraliska tvånget distraherar och 
36



skyddar ankorna från att reagera och agera på sina känslor. 

Plikten förhindrar den farliga spontaniteten och traditionen 

förs vidare till nästa generation. Ankungarna tränas tills de 

är övertygade om föregående generations sanning. De 

tränas ända tills deras röster tystnar i tunnelbanan. 

När vi uppfyller våra plikter uppfattas vi som kompetenta 

och erhåller en viktig social status. Detta är en vital framgångs- 

faktor i ankdammen oavsett om man är dagisfröken i 

Stockholm eller gränsvakt i Philadelphia. 
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5 KRAFTFULL FRÅGOR  

1. Vilka upplevelser från din barndom påverkar dig 
idag?  

2. Vilka vardagliga plikter hindrar din spontanitet? 

3. Vilka kommandon har fått din röst att tystna? 

4. Hur kan du visa mer uppskattning för andra?  

5. Vilka osynliga normer kontrollerar dig?  

Tips! 
Välj ut en fråga som känns lustfylld att svara på. Stanna 

upp nu och reflektera över frågan innan du läser 

vidare. Notera bara tankarna som kommer oavsett om 

det är svaret på frågan eller något helt annat.  
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1.3 RÄDSLOR 

IBOGA 

Sommaren 2006 såg jag ett medryckande BBC-

producerat teveprogram på Discovery Channel. 

En dokumentärfilm med Bruce Parry, en 

engelskfödd före detta marininstruktör som 

presenterade en serie där han besökte och levde 

tillsammans med olika urinvånare runt om i världen. Jag 

fascinerades speciellt av avsnittet där Bruce besökte 

Babongo, en stam i Gabon i västra Afrika. Ett program som 

fick mig att ta fram datorn och anteckna samtidigt som jag 

tittade. Jag hade en känsla att det som visades var så 

betydelsefullt att jag ville bevara och arkivera allt. Och nu 

när jag skulle skriva avsnittet om rädslor öppnades mitt 

minnesarkiv och levererade minnet om Bruce och hans 

dokumentär. 
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I avsnittet som hade fängslat mig fick jag följa Bruce när 

han blev initierad till Babongostammens religion genom att 

äta Iboga, en kraftfull hallucinogen drog som de använder 

för att se in i framtiden, hela de sjuka och tala med de döda. 

Med assistans av Iboga frigör de själen från kroppen och tar 

den ut på en resa för att prata med djurs och växters själar. 

Tredje dagen av initieringsceremonin är inriktad på andlig 

och personlig utveckling. Med hjälp av drogen skulle Bruce 

möta sina värsta rädslor för att sedan anses vara en man. 

Före initieringen talade Bruce inför kameran om vad han 

kände inför initieringen. Han upprepade flera gånger att 

hans värsta rädsla handlade om att han var ”rädd för att 

öppna dörrar som kan avslöja något som visar att jag är 

någon annan än den jag tror jag är.” Precis som de flesta 

ansåg han sig vara en hygglig och ödmjuk kille som gjorde 

bra saker för andra. Men ju närmare ceremonin han kom ju 

tydligare blev det för honom att det kanske inte var hela 

sanningen. Han började misstänka att det fanns andra delar 

av honom som han förträngt i det undermedvetna. 

I början av initieringsprocessen beskriver Bruce hur han 

känner paniken komma. Han återger hur han tror att han 

kommer att dö och hur han i stunden känner sig helt ensam 
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flera tusen mil hemifrån. Upplevelserna på insidan speglar 

sig även fysiskt. Kroppen vill göra sig av med plågan och 

han kräks häftigt. När det är dags för Bruce att möta sina 

rädslor och se ljuset ombeds teveteamet att göra en paus 

filmandet av respekt för initieringens hemligheter. 

Direkt efter initieringen står Bruce framför kameran 

igen. Han är uppenbart omskakad av det som kommit fram 

under den plågsamma processen. Han hade fått åter-

uppleva händelser som varit förträngda i det under-

medvetna. Bruce beskriver att de flesta upplevelserna var 

minnen från barndomen och situationer där han hade sårat 

andra. Han beskrev hur han fick se sina misstag ur de 

drabbades ögon och uppleva smärtan som han hade 

orsakat. 

Insikten lyser i hans ansikte när han säger att ”varje 

handling har en effekt.” Han framförde till tevepubliken att 

han inte längre kunde blunda och gå vidare när hans mörka 

sidor väl hade kommit upp till ytan. Han var redo att be om 

förlåtelse och göra upp med sina tidigare handlingar för att 

kunna fortsätta sitt liv. Bruce uttryckte tydligt med ord och 

agerande att upplevelsen hade väckt upp en bortglömd 
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ödmjukhet och att han kände sig ”pånyttfödd”. 

Bruces hängivenhet för sitt uppdrag gör ett kraftfullt och 

tacksamt intryck på mig. Högst på min önskelista över 

böcker jag ska läsa är Perrys bok ’Adventure in a Changing 

World’ för att ta del av hur hans upplevelser förändrade 

hans liv. Jag är också intensivt angelägen om att få njuta av 

hans provokativa frågor, frågor som ”Vilka är vi att påtvinga 

andra vår egen kultur och döma om vad som är rätt eller 

fel?” Boken kommer att tillföra ett inspirerande stöd till min 

egen övertygelse om att våra liv är sammanlänkade med 

världen och att jorden är en enorm organism som vi bara är 

en del av. En liten del som vi har ansvar att förvalta för allas 

bästa. Bruce Perrys bok kommer aldrig att ligga oläst på 

mitt nattduksbord. 
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Faror och fruktan 

En av de största rädslorna människor har är att 

möta sanningen om sig själva. Det finns en 

inneboende och inlärd fruktan att bli avslöjad 

med mindre gynnsamma och destruktiva 

egenskaper i sin personlighet. Precis som Bruce anser vi oss 

vara hyggliga människor som gör vårt bästa för att uppfattas 

som goda. I ankdammen pågår därför en ständig kamp för 

att undanhålla sanningen och upprätthålla en egenmäktigt 

skapad illusion om sin identitet. Ankorna oroar sig ständigt 

för att bli genomskådade och känner panik inför andras 

åsikter om de misslyckas att leva upp till sin designade 

image. 

Utöver rädslan för sig själva oroar de sig för det som är 

klassificerat som farligt, till exempel tragedier, sjukdomar, 

katastrofer och framgång. Framgångar är hotfulla därför att 

de riskerar att ta slut. Den möjliga glädjen att njuta av 

medgång och upprymdhet, överskuggas av ovissheten om 

hur länge de får ha den kvar. De anstränger sig för att hålla 

fast vid det välkända och rädslorna hjälper dem att 

konstruera logiska argument för att säga nej till förändring. 
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En del ankor undviker att lyckas därför att de omedvetet är 

oroliga över kravet på ansvaret som kommer med att vara 

framgångsrik. Oron förstärker en redan väl utvecklad 

färdighet att framkalla det de är mest rädda för. Med en 

förbluffande skicklighet manar de fram och verkställer sina 

farhågor. 

Livet i ankdammen präglas även av ångest över att vara 

ensam. En rädsla som får till följd att de vill kontrollera sina 

relationer så att de passar in i den producerade illusionen. 

Aningslösa handlingar resulterar i att de sårar de som står 

dem nära och ackumulerar relationer som belastar deras 

omedvetna skuldkonto. Ankor har svårt att erkänna sina 

rädslor och för att slippa möta dem har de ett tillförlitligt 

försvar som reflexmässigt infinner sig när en konfrontation 

närmar sig. När de klandrar en egenskap eller handling hos 

någon annan är det ofta sig själva de inte står ut med. 

Olusten att ta emot kritik och förslag på åtgärder som 

utmanar självbilden mynnar ut i total förnekelse. 

Det finns invånare i ankdammen som utlöser rädslor för 

det som är annorlunda och ovanligt. Dess invånare stämplas 

som ”icke-ankor” och hamnar i kategorin ”fara”. En ”icke-

anka” är riskfull därför att den har en karisma som kan 
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attrahera andra att ta sig ur etablerade värderingar och 

äventyra inarbetade begreppsbilder. 

Önskan om att allt ska vara för evigt reducerar intresset 

att möta undanträngda rädslor. De vågar inte möta smärtan 

och illamåendet därför att de tror att den är beständig. De 

antar att plågan är tidlös och uppfattar inte förestående 

befrielse i att bli ”pånyttfödd”. Logiken kanske säger att det 

onda försvinner men motståndet för att bli berörd är 

starkare och de väljer att avhålla sig från potentiella risker. 

Ankor har ångest för det förflutna, oroar sig för 

framtiden och är frustrerade i nuet därför att de aldrig vet 

om de är på rätt väg. Oron har sitt ursprung i värderingen 

att det bara finns begränsade resurser. De tror att det bara 

finns en väg, att idéer tar slut eller att det inte finns fler eller 

bättre relationer. Föreställningen att den uppbyggda 

illusionen är den enda vägen för lyckan gör att de hellre 

håller kvar en obehaglig situation än att pröva något nytt. 

Konsekvensen för dem som undviker att möta sina rädslor 

blir att de ofrivilligt initieras i sin högst personliga ”Iboga-

process”. Iboga kommer kamouflerad i form av tragedier, 

upprepade olyckor, förluster, konflikter, ofrivilligt avslutade 
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relationer, sorg, sjukdomar eller misslyckade projekt. Ofta 

behöver människor onödigt hårda omständig-heter för att 

komma till insikt och ifrågasätta vad som egentligen är 

viktigt. Ankor som råkar ut för en ”personlig Iboga-process” 

beundras för deras förmåga att ta sig igenom traumatiska 

situationer. 

I ankdammen finns en accepterad koppling mellan 

tragedi och befrielse som tillåter förändring. Ett konstruerat 

samband som hindrar ankorna från att se att de har en 

inneboende kraft för att ta initiativet till sin egen renings- 

process. En kraft de kan använda för att möta sina rädslor 

och ”bli en man” som kan leva livet fullt ut. 
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5 KRAFTFULLA FRÅGOR  

1. Vad är du mest rädd för? 

2. Hur ser din designade identitet ut? 

3. Vad är du rädd att andra ska komma på om dig? 

4. Vilka handlingar har du att be om förlåtelse för? 

5. Hur framgångsrik vågar du bli?  

Tips! 
Välj en fråga som du har mest motstånd att besvara. 

Fråga dig sen vad det motståndet handlar om. När du 

känner att du har identifierat motståndet/obehaget kan 

du välja att försöka hitta ett svar. Du kan också 

bestämma dig för att med glädje och gott samvete ”

sopa problemet under mattan” just nu.  
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1.4 KONTROLL 

Trollstaven 

Topsyyy, Toopsyyyy!” Det börjar bli mörkt 

och då ska hunden ha mat. Jag undrar varför 

min mor låter så arg. ”Topsy har ju bara varit ute 

på äventyr och då glömmer man bort att det är 

mörkt.” Jag hör klorna från hundens tassar när hon tar sig 

upp för trätrappan och ivrigt steppar in i hallen. ”Stå still!” 

Jag tycker att min mor ryter. Topsy är en blandras mellan 

stövare och vallhund. Öronen är platta och hänger ner i 

höjd med käkarna. Den gyllen- bruna korthåriga pälsen 

bryts av ett vitt tecken längs bröstet och vita strumpor på 

tre av benen. Nosen är mjukt spetsig. Topsys ögon är mörkt 

bruna och väldigt snälla. Hon har en lång hård viftande 

svans. ”Ååh så du ser ut!” Min mor sliter fram en handduk 

och torkar av hundens tassar. ”Har du nu varit och grävt i 

jorden igen?” Jag känner hur lyckan från den nyss av- 

slutade sagan om ankungen försvinner. Jag tycker synd om 
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Topsy. Det är klart att hon har grävt. Hundar tycker om att 

gräva i jorden. Under torkningsproceduren har Topsy 

svansen långt in mellan benen. Hon ser skyldig och 

skamsen ut. 

När Topsy är torkad rusar hon in i köket och hoppar upp 

på mig, som faller platt ner på baken. ”Ta det lugnt!” ryter 

min mor. ”Det gör inget”, tänker jag, ”Topsy är bara glad.” 

Jag skrattar högt när hunden med sin sträva tunga  slickar 

mig över hela ansiktet. ”Usch, låt henne inte göra sådär, du 

vet inte var hon har varit!” Jag förstår inte. Hon har varit 

ute. Det trodde jag att min mor visste, hon som vet så 

mycket. Jag tar tag i manken på Topsy som agerar stöd när 

jag reser mig upp. Jag protesterar inte och slutar att skratta. 

Mor är redan upprörd över de leriga tassarna och jag vill 

inte riskera att hon skulle ta fram trollstaven. Den brukade 

hålla sig borta när jag var tyst, stilla och hade tråkigt. 

Min mor var mäktig och kunde trolla. Hon hade en 

trollstav med super- magiska krafter som kunde förvandla 

människor. Min mor hade allvarligt förklarat att hon kunde 

bestämma att jag skulle bli en get. Om hon viftade på ett 

alldeles speciellt sätt med trollstaven, skulle jag förvandlas. 

Jag ville inte förvandlas. Jag ville fortsätta att vara jag. Topsy 
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skulle nog inte tycka om att leka med en get. Och om jag 

förvandlades till en katt skulle hon jaga upp mig i ett träd. 

Topsy gillade inte katter. 

Trollstaven var en käpp i olika färger – röda, gula, blåa 

och gröna ränder som slingrade sig uppåt i en spiral. I 

toppen av käppen satt den magiska röda knoppen. Käppen 

stod alltid innanför dörren vid trappan ner till den mörka 

och kalla källaren. Trollstaven brukade komma fram när 

Topsy och jag smugit oss iväg långt ifrån huset och in i 

skogen. Det var omöjligt att undvika trollstaven. Min mor 

hade berättat att den kanske skulle börja trolla själv om jag 

sprang. Jag tyckte att min mor var snäll som hade berättat 

det för mig, så att jag visste. För att undgå att förvandlas 

lovade jag att ”aldrig mer göra om det”. Jag hade hittills 

kommit undan med varningar om att ”låt gå för den här 

gången, men nästa gång...!” Det var bra, men jag förstod 

aldrig vad ”nästa gång” betydde. 

Topsy och jag var ett perfekt upptäckarpar. Vi älskade att 

undersöka om vi kunde hitta små tomtar och snälla troll 

som bodde under de stora mossiga stenarna i skogen. Idag 

hade mor förbjudit mig att gå ut för att det regnade. Jag 

tyckte det var konstigt för när det regnade var det perfekt 
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att köra med barkbåtar och göra sandslott i sandlådan. 

Topsy äter upp sin mat och jag följer med henne till den 

stora papplådan med trasmattan. Nu ska hon berätta om 

skatterna hon hade hittat i jorden. Kanske kan hon visa mig 

i morgon. 
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Makt  och  hot 

Kontroll är viktigt i ankdammen. Ankorna 

använder kontroll för att skydda sig själva, sin 

egendom, sina vänner och familjer från faror. 

En anka utan kontroll uppfattas som svag 

och viljelös. Kontroll associeras med makt och tillfreds-

ställelsen att bestämma. Färdigheter som ofta belönas med 

finansiella ersättningar. Pengar är en verkningsfull ”troll-

stav” i ankdammen eftersom det är den dominerande 

måttenheten på framgång. Innehav av pengar och 

materiella tillgångar åtnjuter automatiskt hög status och 

respekt tämligen obeaktat hur och till vad de används. 

Ankor som bestämmer villkorar ofta andra ankors 

önskemål och val: ”Torka tassarna innan du får komma in!” 

De är ängsliga för att allt går fel om de släpper kontrollen. 

För en anka innebär ”fel” att resultatet avviker ifrån deras 

egenmäktigt uppgjorda plan. De litar bara på andra om de 

följer deras instruktioner och har därför mer uppsikt över 

andra än över sig själva. Konsekvensen blir att de berövar 

många närstående ankor möjligheten att fatta egna beslut 

och stoltheten över att klara sig själva. Ankor älskar att 
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kontrollera andras viljor. De anstränger sig för att överföra 

sin personliga vilja på andra. Ankorna fattar egenmäktiga 

beslut därför att de är förvissade om att de vet bäst: ”Regnar 

det så ska man stanna inne!” I sin självrådighet drar de 

slutsatser från otillräcklig information och är likgiltiga inför 

de andra parternas perspektiv, sanning och önskemål. 

Ett kvalificerat sätt att utöva kontroll är att få andra att 

uttala löften som de själva inte har satt upp. Ett ofriserat sätt 

att förmå någon att avge löften är att utfärda direkta hot om 

fara. Framtvingade löften har en låg genomförandeprocent 

eftersom magnetismen tenderar att försvinna med hotets 

avstånd: ”Nästa gång...!” Ett brutet löfte etiketteras som 

svek och legitimerar upprättelse. Det berättigar fysiska och 

verbala handlingar som förser svekfulla ankor med dåligt 

samvete. Skuldfyllda ankor blir svaga och lättare att styra. 

Brutna förpliktelser etablerar föreställningar av otillräcklig-

het och misslyckande med att leva upp till specificerade 

krav och förväntningar. 

Ankor behärskar det mesta förutom sig själva och sin 

egen kraft. Vissa ankor har så mycket kraft att de övertygar 

både sig själva och andra om precis vad som helst. De tror 
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att de kan trolla och andra ankor avstår frivilligt att 

provocera den hotande möjligheten. 

Ankor med kontroll är ofta nervösa enbart av den 

anledningen att de är rädda att förlora den. För att 

upprätthålla herraväldet har varje enskild anka sitt privata 

område och varje damm har sina egna kollektiva gränser. 

Deras territorium övervakas och man bygger fysiska hinder 

som markerar och förhindrar att skiljelinjen kränks. Det är 

möjligt att röra sig mellan olika dammar, men det krävs ofta 

godkännande och samtycke. Helst ser man att man stannar 

inom sin egen region och avhåller sig från att hamna långt 

bort från hemmet för att undvika obekvämligheter.  

Det finns också mentala och osynliga gränser för hur 

nära man kan komma en anka för ”man vet ju aldrig var de 

har varit!” Den mentala censuren tillför en gynnsam 

bieffekt som hindrar ankorna från att bli berörda och 

sårbara. Skrivna regler åberopas för att utöva tillsyn och 

upprätthålla balansen. I ankdammen uppfattas obalans som 

orättvisa och rättvisa betyder att allt ska vara lika. Ankornas 

antagande att ”Den enes bröd är den andres död” driver 

dem till att upprätta officiellt oklanderliga regler – regler 
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som rättfärdigar varje revirs individuella lycka och fri-

kopplar dem från skuld eller ansvar för resultatet.  

En anka som stödjer sina åsikter på en föreskriven stadga 

har ”rätt”. Behärskar de dessutom konsten att uppbåda 

information som stödjer aktuella förordningar och lyckas 

dölja upplysningar som äventyrar tillämpningen är de 

betydelsefulla. Saknas påbjudna bestämmelser hänvisar de 

till undangömda trollstavar och auktoritet. 

Ankor accepterar inte individualister därför att dessa 

väljer att följa andras – och kanske till och med sina egna – 

levnadsregler. Frihet äventyrar ank- dammens struktur. Det 

är förvirrande när en anka inte passar in i blankett- erna. 

Genomförande av sofistikerade styrinstrument ökar i takt 

med att trollstaven förlorar sin historiskt supermagiska 

kraft. 
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5 KRAFTFULLA FRÅGOR  

1. Vad antar du skulle bli fel om du släppte kontrollen 

2. I vilka situationer tvingar du fram löften av andra? 

3. Vilka ”trollstavar” påverkar dina personliga val? 

4. Vilka regler använder du för att försvara dina 
åsikter? 

5. På vilket sätt är din vilja kontrollerad av 
omgivningen?  

Tips! 
Välj en till två frågor. Skriv ner dem på en lapp och lägg 

den i din plånbok, jacka, väska eller något annat som 

du bär med dig varje dag. Låt lappen ligga oläst i några 

dagar. Plocka sen fram dina frågor och se vilka svar 

som dyker upp eller redan har dykt upp i form av 

konkreta svar eller subtila upplevelser. 
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