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Det finns mycket att oroa sig för just nu. Pandemi, klimatförändringar och en ekonomi 
i gungning. Osäkerheten inför framtiden leder till att stressen ökar hos många av oss. 
I detta nummer beskrivs hur vi själva kan lära oss hitta ett inre lugn i en orolig värld.

Tre känslomässiga impulser vid stress är att fly, frysa eller fäkta. Men det går att öva 
upp mer känslosmarta beteenden. Det handlar inte om att vinna över vår primitiva  
reptilhjärna utan om att lyssna in känslorna och tankarna som kommer.

Om vi tänker oss att känslor är sändebud, som knackar på vår dörr, kan vi antingen 
välja att öppna eller låta bli. Väljer vi att öppna får vi reda på vad de har att säga,  
men låter vi bli, hänger de kvar utanför och knackar allt högre till dess att vi lyssnar. 

En vanlig uppfattning är att känslorna lättare klingar av när vi lyssnar på dem.  
Sätter vi dessutom ord på vad vi känner, kan vi lära oss bromsa i tid, och få hotsystemet 
i hjärnan att sluta larma. ”Oj vilken oroskänsla jag fick i magen när jag lyssnade på 
nyheterna. Undrar vad det beror på...? Aha, jag är rädd för att vi tappat kontrollen över 
viruset som får härja fritt. Känslan i magen berodde på en ängslan för sjukdom.  
Nu känns det bättre”. 

När vi lär oss lyssna och förstå vad känslorna vill säga oss, blir det enklare att hitta en 
konstruktiv väg framåt. För att kunna det behöver vi ha koll på hur känslorna uppstår, 
uppfatta dem i kroppen och sätta ord på dem. Kan vi också förstå varför det är viktigt 
för oss att lyssna på dem och gå våra egna och andras känslor till mötes, har vi kommit 
en bra bit på väg.

Kroppen kan liknas vid en karta som hjälper oss att identifiera vad vi känner. Det visar 
resultatet av en studie, där tusen deltagare fick sortera sina känslor på olika sätt.  
Varje känsla kunde kopplas till förnimmelser i kroppen. 

Färger talar till våra tankar och känslor på ett både medvetet och omedvetet sätt.  
Genom att förstå ”hur” kan vi lättare tolka budskapen.
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Känslor är en del av livet

Känslor är en del av vårt vardag och styr vårt beteende i allt vi gör.  
Ibland blir vi arga, ibland känner vi oss nedstämda, ibland kan  
vi skratta tills vi storknar. Alla känslor har sin plats, även de  
som ofta uppfattas som mindre bra eller dåliga.

Våra känslor ger oss viktiga budskap som 
är bra att lära sig lyssna till, eftersom de  
har betydelse och får saker att kännas. 
Istället för att dela in känslor som bra 
och dåliga kan vi tänka att alla känslor är 
viktiga för oss. Utan våra känslor skulle vi 
inte vara de vi är.

Genom att acceptera alla känslor som en 
del av oss själva, kan vi lättare respektera 
oss precis som vi är. Då förbättras också 
vår självkänsla och vi kan tycka om oss.  

Vi ”äger” vår egen känsla
Vi känner och uttrycker känslor på vårt 
eget sätt, beroende på vilken personlighet 

och temperament vi har. Även våra tidiga-
re erfarenheter påverkar oss. 

Känslan kan komma av en yttre situation 
eller inifrån oss själva. Vi uppfattar den 
som en kort, plötslig och övergående 
reaktion. 

Signalerna från våra känslor upplever vi 
genom att kroppen ger oss snabbare puls, 
svettningar, högre blodtryck, rodnad, 
darrningar, illamående.

Positiva och negativa känslor
Vissa känslor är lätta att uppfatta som 
bra och positiva. De frigör energi och får 
mycket att kännas som det ”flyter på”. Forts nästa sida >

Negativa känslor är de som vi inte tycker 
om och därför har svårare att acceptera. 
Det kan till exempel vara känslor som il-
ska eller rädsla. Trots det, är dessa känslor 
lika viktiga som de vi upplever som bra 
och positiva.

Hur bemöter vi våra känslor?
Att möta sina känslor kan vara läskigt, 
inte minst om de är negativa. Då är det 
lättare att lägga locket på. Men obearbe-
tade känslor och minnen kan påverka hela 
vår kropp, både fysiskt och psykiskt.

Känslor kan liknas vid sändebud som 
kommer med viktig information till oss, 
om oss själva – men ibland är vi inte redo 
att släppa in dem. Att fly från känslorna 
fyller en funktion precis då, men kan bli 
negativ i längden. De måste tas om hand, 
förr eller senare.
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Känslor är en del  
av livet

> Forts. från föregående sida

Gör känslorna konkreta
Om vi öppnar för sändebuden (känslorna) 
och sätter ord på vad vi känner så brukar 
det ofta kännas enklare. Då har vi lättare 
att hitta själva grunden till känslan dvs den 
primära känslan. Vi kanske inte alls är arga 
egentligen utan något helt annat.

Är vi tydligare när vi pratar om känslor, 
blir vi bättre på det. På samma gång blir 
de lättare att acceptera och förstå. Att bara 
säga “jag mår dåligt” eller “jag mår bra” 
är bättre än inget, för det hjälper att uttryc- 
ka våra känslor. Men ju mer precisa vi är 
med orden, desto bättre kommer vi förstå 
vad vi egentligen känner.

Genom att kommunicera känslorna direkt, 
och inte tankarna om dem, sätter vi ord på 
det som inte hunnit bearbetas i vår hjärna. 
Det betyder att vi säger ”jag känner min 
rädsla” istället för ”jag känner att rädsla 
gör mig skräckslagen”.

Om vi skapar en fantasisymbol för känslan 
i vårt medvetande, blir det lättare att känna 
igen den och förstå den. Sådana inre sym-
boliska föreställningar har en stark kraft.

Att teckna eller på något annat sätt visu-
alisera vad vi känner, kan öka förståelsen 
för våra känslor. Att skriva en känslodag-
bok är ett annat sätt.

Det kan också vara bra att koppla känslor-
na till musik eller motion. Många har en 
favoritlåt som de alltid lyssnar på när de 
är arga/ledsna/glada o.s.v. Musiken väcker 
våra känslor och hjälper oss också att han-
tera dem på ett bra sätt. Att motionera eller 
röra på sig aktivt (med el utan musik), är 
ett annat sätt för att hantera sina känslor. 

Källa: Gottberg M-P och Skarin A: 
Känslosmart - Konsten att leva med 
sig själv och andra. Norstedts. 2019

Visualiseringsövningar
 
1. Stanna upp och sätt ord på känslan 
Tänk dig att din chef ringer och skäller  
på dig för något du borde ha tänkt på. 
Efteråt blir du arg men vad var din  
första, primära, känsla? Kände du skam, 
blev du ledsen...  

2. Bli tydligare att prata om känslor 
Du har haft ont i magen hela dagen för 
att du varit orolig för en vän. När din  
sambo frågar hur du mår, säger du ”jag 
mår inte så bra”. Hur skulle du kunna  
uttrycka dig mer tydligt och konkret? 
Vad är det för känsla som gnager?

3. Kommunicera känslorna direkt 
Du är rädd för att gå ensam hem på  
kvällen och säger till dig själv ”jag är 
livrädd att något ska hända mig”.  
Hur skulle du kunna uttrycka din   
grundkänsla tydligare? Vad är det första 
som kommer upp i tankarna... 

4. Skapa en fantasifigur 
Varje gång du tar en paus från jobbet,  
får du fjärilar i magen. Eftersom det mot-
verkar vilan med pausen, vill du agera i 
förväg genom att lära dig känna igen  
och förstå oroskänslan. Du tar hjälp av 
en fantasifigur som symboliserar känslan.  
Hur skulle en sådan figur se ut för dig?

5. Lyssna på en låt när du är ledsen 
När du känner dig vemodig sätter du 
på dig hörlurarna och vill tänka dig bort 
från sorgsenheten. Vilken låt väljer du?
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Mycket av det vi gör styrs av de 
uråldriga motivationssystem som 
hjälpte oss en gång i tiden när vi 
levde och gick på savannen. 
 
Forntidsmänniskan hade utvecklade sys-
tem för att klara hot, stress och trygghet. 
Dessa styr oss till stora delar än idag hur 
vi hanterar olika vardagssituationer;  
 
• Hot ( t ex när vi ska hantera konflikter) 
framkallar kamp–flykt–frys-respons för att 
vi ska undgå faror. Det drar igång stress-
hormoner som adrenalin och kortisol.

• Trygghet (t ex när vi behöver stöd) lugn- 
ar stressen och får oss att känna social 
säkerhet och tillhörighet. Då utsöndras 
hormoner som oxytocin och endorfin.

• Utforskandet (t ex när vi behöver energi)
för att skaffa resurser. Det ger små kickar 
av belöningssubstansen dopamin och vi 
kan anta nya utmaningar om och om igen.

Få balans i motivationssystemet
När vi är i balans aktiverar och minskar vi 
de olika systemen beroende på vad som är 
mest funktionellt utifrån aktuell situation. 
Nyckeln till att känna balans är att kunna 
reglera oss själva när något av systemen 
blir överstimulerat. Är t ex hotsystemet 
överbelastat och vi känner oss stressade, 
behöver vi ta en paus för att aktivera vårt 
trygghetssystem. När vi känner oss illa till 
mods eller är oroliga, kan vi ringa en vän 
och lugna ner hotsystemet. Sammanfatt-
ningsvis handlar alltså om att minska upp-
levelsen av hot genom att öka upplevelsen 
av lugn och trygghet för att sedan vilja 
utforska nya områden och möjligheter.

Källa: Lagercrantz A. Självmedkänsla: 
Hur du kan stoppa självkritik och 
förbättra relationen till dig själv och 
andra. Natur & Kultur. 2014

De negativa känslorna är till för att vi ska 
förstå att det är något som är på tok för 
att vi behöver göra något annat än det vi 
håller på med. Om vi till exempel har en 
relation med någon som gör oss ledsen 
gång på gång, kan det yttra sig som att vi 
har ont i magen. Den känslan säger oss 
att något är fel eftersom vi inte mår bra i 
relationen. Ledsamheten ger ett budskap 
om att en förändring behövs.

Ett annat exempel är om vi förlorar någon 
som står oss nära. Då kan vi bli både be-
störta, ledsna och bedrövade. Det kan yttra 
sig som att vi blir tunga i kroppen och får 
en klump i magen eller halsen. Vi kanske 
vill gråta eftersom den här personen be- 
tydde mycket för oss. Känslan av sorg sä- 
ger oss att vi inte längre kan få vara nära 
den här personen mer och få det behovet 
av närhet täckt. Sorgen kan få oss att be- 
höva närma oss andra människor för att få 
tröst, omsorg och stöd.

Forts nästa sida >

Känslor har varit helt avgörande 
för att överleva som art. De hjälper 
oss inte bara att undvika faror utan 
också att fatta beslut och veta vad 
vi tycker.

Känslor är ett viktigt signalsystem som 
fanns långt före vi ens kunde tänka och 
prata. Känslorna är värdefulla eftersom 
de gör oss uppmärksamma på saker som 
är betydelsefulla för oss. De informerar 
oss om hur vi har det med oss själva,  
med människorna omkring oss och inte 
minst talar de om vad vi behöver. 

Upplevelser av känsla 
Det påstås att vi föds med nio grundläg-
gande känslotillstånd;

2 positiva - glädje och intresse 
1 neutral - förvåning 
6 negativa - sorg, rädsla, ilska,  
avsmak, avsky och skam. 

Känslorna har olika funktioner och märk- 
er ut sig i form av speciella ansiktsuttryck 
och kroppsliga reaktioner. 

Därför behöver   
vi känslor

Vi styrs av 
nedärvda  
system
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Därför behöver vi känslor

Våra känslor är kopplade till behov på 
detta sätt. Rädsla behöver säkerhet, skam 
behöver acceptans och bekräftelse, ilska 
behöver gränser och sorg behöver tröst. 
Nästa gång som vi uppfattar att vi 
har en känsla, kan vi fråga oss själva: 
”Vad försöker denna känsla säga att jag 
har behov av?”.

Hjärnan reagerar primitivt
En känsla är alltså hjärnans och kroppens 
reaktion på att något viktigt har hänt och 
talar om för oss att vi måste ta hand om 
situationen då våra behov påverkats.

Eftersom hjärnan alltid kommer priorite- 
ra vår överlevnad, ser den till att vi reage- 

rar fem gånger starkare på saker som kan 
utgöra ett hot för oss - jämfört med hän- 
delser som triggar våra trygghets- eller ut- 
forskandesystem (se motivationssystem 
på föreg. sida). För att försäkra sig om 
att ingenting hotar oss, scannar hjärnan 
kontinuerligt av omgivningen åt oss. 

Hjärnans prioritering av hot gör det lite 
svårare för oss idag, eftersom vi fortfa-
rande plockar upp signaler om fara, som 
egentligen i stunden inte utgör någon fara 
(vi jagas ju inte längre av sabeltanda- 
de tigrar). Vi kan därför säga lite generellt 
att våra känslor och vår hjärna på ett sätt 
lever kvar i tiden då vi bodde i grottor. 

Känslor varnar oss
När vårt hotsystem uppfattar att något vik-
tigt har hänt, varnar det oss genom att dra 
igång stresshormoner, som förbereder oss 
på kamp eller flykt. Det kan t ex hända om 
vi får dålig ekonomi, om vi byter chef  
eller är oroliga för att våra gamla föräld-
rar sitter i karantän. Kroppen reagerar på 
stresshormonerna vilket yttrar sig på olika 
sätt som t ex en klump i magen, tryck över 
bröstet eller tvärtom att vi käner oss extra 
starka eller fulla av energi.
 
Källa: Gottberg M-P och Skarin A: 
Känslosmart - Konsten att leva med 
sig själv och andra. Norstedts. 2019

> Forts. från föregående sida
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Istället för att säga ”det där gjorde mig rätt 
ledsen” fräser du ilsket ”du ska då alltid 
hoppa på mig”.

Arbetskamraten kunde å sin sida ha bett 
om ursäkt: ”Jag har haft en dålig start på 
dagen”, men kontrar istället med ”typiskt 
dig att alltid överreagera!”

Vi gör som vi känner och tänker
Vårt sinnestillstånd är en pågående process 
av hur vi känner, tänker och handlar.  
Känsla, tanke och handling påverkar va- 
randra och skapar tillstånd av t ex stress, 
oro, lugn, harmoni eller lycka. Vårt sinnes- 
tillstånd tar alltså hänsyn till hur vi tänker 
om känslan och vilka tolkningar vi gör 
samt hur vår kropp reagerar.

Källa: Sahlin H och Malmquist E. 
Känslor som kraft eller hinder:  
en handbok i känsloreglering.  
Natur & Kultur Akademisk. 2018

Att gå på rätt känsla

Första känslan kan vara ilska men under ytan kanske vi är skamsna.  
Lär vi oss skilja mellan primära och sekundära känslor förstår vi både 
oss själva och andra bättre vad vi egentligen känner.

Den känsla som först uppstår i en situation 
kallas för ”primär”. Den är omedelbar och 
relevant (man blir t ex ledsen när någon 
lämnar en, känner skuld när man gjort 
någon illa). Men ofta kommer ytterligare 
en känsla som ställer sig i vägen. Denna 
”sekundära” känsla är en reaktion på den 
primära och hör inte ihop med situationen 
(man blir arg för att man är ledsen, arg för 
att man skäms osv.). 
 
Lätt att missa den första känslan
Om vi enbart fokuserar på och försöker 
handskas med den sekundära känslan,  
missar vi förmodligen det första vi kände  
dvs den primära känslan. Det är den som 
är nyckeln till våra reaktioner och som ger 
oss tydligast information om upplevelsen. 

Den primära känslan hjälper oss också att 
dra i handbromsen och tänka efter så att 
hotsystemet slutar identifiera behovet bak-
om känslan. Neuroforskare brukar kalla 
det för ”den kognitiva bromsen”, som ger 
oss lite andrum att kunna välja vårt käns-
lomässiga tillstånd och våra handlingar.

Många missar eller gillar inte den primära 
känslan - att bli ledsen, att skämmas – och 
agerar blixtsnabbt på den sekundära käns-
lan istället. De dömer, ger igen, förminskar 
den andra istället för att ta i tu med den 
”uppriktiga” grundkänslan.

Exempel: Tänk dig att du och din arbets-
kompis sitter och diskuterar ett problem 
och hen slänger ur sig ”du är ju dum i 
huvudet” under ett möte. 
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Kroppen är en karta som hjälper oss ta reda på vad vi känner. Det menar  
ett finskt forskningsteam som låtit 1000 deltagare sortera sina känslor på 
olika sätt. Lär vi oss använda den återkoppling vi får från kroppen i ett 
givet ögonblick, kan vi bygga upp en erfarenhetsbank för framtiden.   

Drygt 1 000 personer fick fylla i ett webb-
formulär för att kunna sortera sina känslor 
på olika sätt, dels utifrån hur psykisk eller 
fysisk känslan var dels var den uppfattades 
i kroppen och hur starkt den upplevdes. 
Detagarna fick också tala om hur bra de 
var på att kontrollera sin känsla. 

Lättast att kontrollera visade sig vara posi- 
tiva känslor kopplade till tankebearbetning 
medan upplevelser kopplade till sjukdom 
och negativa känslor, var svårast för delta- 
garna att kontrollera. 

I en annan del av studien fick deltagarna 
markera på en kroppsfigur, var i kroppen 
de olika känslorna upplevdes. Även om 
varje känsla gick att koppla till en viss del 

Var sitter känslan 
i kroppen?

i kroppen, kunde forskarna se att psykolo- 
giskt besläktade känslor, också hade lik- 
nande kroppsliga upplevelser. Det kan 
enligt forskarna förklara varför vi kan ha 
svårt att skilja på om vi är arga eller rädda. 

Lär känna känslornas signaler
Känslorna är till för att ge oss signaler om 
vad som är viktigt att göra i ett visst givet 
ögonblick och också ge oss feedback på 
det vi gjort. Med andra ord ”tala om” för 
oss om det vi just gjort är bra 
eller dåligt eller snarare om vi ska göra  
det igen eller inte.

ILSKA        RÄDSLA           AVSKY          GLÄDJE             SORG     ÖVERRASKNING NEUTRAL

ÅNGEST     KÄRLEK       DEPRESSESION      FÖRAKT       STOLTHET     SKAM     AVUNDSJUKA

  
Rädsla varnar oss för möjliga faror och 
hjälper oss att förutse och skydda oss själ- 
va mot hot. Kroppen reagerar t ex genom

- att få andnöd, hyperventilera 
- att ha spända muskler, få kramp 
- att känna sig nervös och rastlös 
- att skaka, skälva och darra 
- att ha en klump i halsen eller magen 
- att få gåshud eller frysa

Ilska motiverar oss att agera och försvara 
våra rättigheter när vi känner oss orättvist 
behandlade. Kroppen reagerar t ex genom 

- att bli spänd och stel 
- att känna att musklerna spänns 
- att allt blir svart, man blir blockerad 
- att vilja slå och kasta saker omkring sig

Glädje hjälper oss att skapa band med  
andra människor och låter oss socialisera 
och dela vår lycka med andra. Kroppen re- 
agerar t ex genom

- att känna sig upprymd och vilja skratta 
- att känna sig energisk och aktiv 
- att känna sig varm

Sorg är en känsla som hjälper oss att tackla 
förlust och sorg. Den får oss att reflektera 
över det förflutna och hur saker en gång var. 
Kroppen reagerar t ex genom

- att gråta och inte kunna sluta 
- att känna smärta i bröst eller mage 
- att få en klump i halsen 

Forts nästa sida >

Det blåa indikerar att området är avstängt medan det röda tyder på aktivitet (baseras på deltagarnas egna uppfattningar och utgår inte från fysiska mätningar).
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> Forts. från föregående sida

Signalerna vi uppfattar i kroppen kan t ex 
yttra sig som en molande, pirrande eller 
malande känsla på ställen som i magen, 
på händer och ben eller i ansiktet. Signa-
lerna är desamma för de flesta av oss men 
vi upplever dem ändå olika. Det är därför 
viktigt att vi hittar hur det känns just i vår 
egen kropp.

Går att träna upp  
Vi är alla olika. Vissa av oss har nära till 
sina känslor, andra längre. Vissa agerar 
snabbt, andra eftertänksamt. Vissa vill 
dela känslorna, vissa behåller dem helst 
för sig själv. Det är okey med vilket som, 
olikheter är viktiga och ska inte tas bort. 
Det handlar i stället om att vi ska hitta vad 
som är bäst för just oss, för att må bra och 
fungera väl med andra.

Är vi ovana att uppfatta hur våra känslor 
märks i kroppen, kan vi börja med att läg- 
ga märke till dem. Precis som det är svårt 
att lära känna många nya personer på en 
gång (utan att blanda ihop dem) behöver 
vi ge varje känsla lite tid för att lära känna 
dess personlighet och karaktär. Bäst är om 
vi kan göra det utan att döma eller värdera 
oss utifrån känslan utan av ren nyfikenhet 
- utan krav på prestation. 

Steg 1 
Ta reda på hur det känns det i kroppen 
– i bröstet, magen, armarna, händerna, 
ansiktet, benen? Sticker, bultar, maler eller 
pirrar det? Hur är pulsen? Andningen? 
Finns det spänningar någonstans? Finns 
det ställen som är avslappnade? Vad vill 
kroppen göra – springa, slå, hoppa, krypa 
ihop, skrika, jubla, lägga sig ned, dansa?

Steg 2 
Sätt ett känslo-ord på upplevelsen utan att 
gradera den i bra och dåligt. Det kan vara 
ord som berörd, ledsen, irriterad, förtviv-
lad, pirrig, lycklig, nyfiken, lättad, skyldig, 
stimulerad etc. 

Steg 3 
Fundera över vilka tankar känslan ger? 
Eller tvärtom, om det är några tankar som 
ger oss känslan? Lägg märke till på vilket 
sätt kropp, tankar och känslor samverkar.

Handla i affekt
När man säger att någon handlar i affekt, 
betyder det att det gått mycket kort tid 
mellan att en känsla signalerat om ett 
behov och att man utför ett beteende som 
ska täcka det behovet. Det kan ibland vara 
lämpligt att tänka efter litet före och inte 
låta känslorna agera åt en. På det sättet går 

vi från att agera reaktivt till proaktivt.  
För att kunna reglera vår affekt, kan vi ta 
hjälp från både mindfulness och medi-
tation som visat sig underlätta förmågan 
att kunna identifiera och verbalisera sina 
känslor. Inom mindfulness-kulturen finns 
också en metod som hjälper oss att hantera 
känslorna - SOAS (en akronym för de fyra 
stegen i metoden). Dessa är i ordning:

Stanna upp, ta något andetag.

Observera vad som händer, vad som 
känns och hur det känns i kroppen.

Acceptera att det som händer faktiskt 
händer här och nu.

Släpp/Svara dvs välj aktivt mellan att 
släppa situationen eller ”svara” genom att 
agera utifrån det som hänt och det vi vill 
och behöver.
 
Källa: Nummenmaa Lauri m fl. Maps 
of subjective feelings. PNAS Sept 11, 
2018 115 (37) 9198-9203; published 
August 28, 2018; Sandahl Partners och 
bloggserien ”Känsloskolan”
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Hjärnan gissar, beräknar och drar slutsat-
ser. Det gäller både tolkningar av omvärl-
den och den egna inre världen. Hela tiden 
sker en kommunikation mellan kroppen 
och hjärnan, ett slags avstämning av hur 
kroppen har det och vad hjärnan bör göra 
för att skapa balans. 

Kroppen påverkar med andra ord vårt 
känsloliv mer än vi trott (lite samma tan-
kegångar som att vår tarm kommunicerar 
med hjärnan och påverkar hur vi mår).
 
Källa: Feldman Barrett Lisa. Så ska-
pas känslor: Hjärnans hemliga liv.  
Natur & Kultur Akademisk. 2018
 

Kan vi skapa känslor?

Enligt psykologiprofessorn Lisa Barret har vi mycket större makt över 
våra känslor än vi tror. Enligt henne reagerar vi inte med känslor, utan vi 
skapar dem med hjälp av våra kroppar. 

Psykologiprofessorn Lisa Barret har en 
annorlunda teori än gängse uppfattningar 
om att känslor alltid går att härleda till 
speciella platser i hjärnan. Hon menar 
istället att när vi känner t ex ilska, rädsla, 
glädje etc. är det subjektivt konstruerade 
känslor i stunden och byggda på hjärnans 
egna ”gissningar” utifrån våra tidigare 
erfarenheter. 

Hjärnan vill skapa balans
Hjärnan utvecklades från början för att 
kunna kontrollera kroppens glukos, salt, 
hormon och vattenbalans. Allt det vår 
kropp behöver för att överleva. Men om 
kroppen inte får tillräckligt med resurser 

skapas en obalans och det påverkar hur 
vi mår. Det är hjärnan som försöker tolka 
vad som händer genom att länka ihop 
det vi förnimmer i kroppen med tidigare 
erfarenheter och det som händer i just det 
här ögonblicket. 

Kroppen påverkar våra känslor 
Bilden hittills har varit att vi är födda med 
ett visst register av känslor och att hjärnan 
är rustad med kretsar för dessa. Men det 
är inte så att hjärnan har olika funktioner i 
olika delar enligt Lisa Barett. Känslor är i 
själva verket ett slags beräkningar av vad 
som ska hända härnäst, baserade på vad vi 
har varit med om tidigare. 
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Ibland är vi gröna av avundsjuka, 
ser rött när vi ilsknar till och kallar 
vår vardag för grå. Varför då? 

Att färger påverkar oss har vi människor 
nog alltid förstått, men att prata om hur 
och varför har inte varit lika självklart.

Regnbågens alla färger talar till våra tan-
kar och känslor på både medvetna och 
omedvetna sätt. Genom att förstå hur vi 
påverkas av färg, kan vi lättare förstå oss 
själva och andra. Vi kan lättare tyda vår 
omgivnings instiktiva budskap. 

Färgerna har väglett oss
Många färger har genom historien hjälpt 
oss att upptäcka faror, hitta mat och sig-
nalera att vi är på en trygg plats – något 
som har utvecklat instinkter som lever 
kvar än idag. Särskilda färger kan också 
ligga oss varmt om hjärtat när de påminner 
om något vi tycker om, till exempel röda 
solmogna jordgubbar, gröna krusbär osv..

De färger som starkast kopplas till känslor 
är rött och svart medan de flesta verkar ha 
en sval relation till brunt. Sedan finns en 
hel del färgassociationer som vi delar över 

hela jorden. Svart kopplar de flesta till 
sorg, rädsla och/eller hat. Rött till kärlek 
och/eller ilska. Rosa står för romantik, 
glädje och/eller njutning. Grått betyder 
sorg och/eller besvikelse, gult är glädje, 
orange hör ihop med njutning och vitt 
med lättnad. Men alla är inte överens och 
forskarna försöker förstå varför.

Rött har fått oss att överleva
Tittar vi bakåt i tiden, har vi haft stor nytta 
av den röda färgen, eftersom den finns i 
blod, eld och mat. Vi har därför kunnat 
dras till värme, upptäcka skador och hitta 
det som går att äta – något som har varit 
avgörande för vår överlevnad. Det är en 
instinkt som lever kvar i oss än idag då 
rött får vårt hjärta att slå snabbare. Därför 
används färgen för att få oss att uppmärk-
samma något, som att varna och i betydel-
sen stopp. Det ser vi i trafikljus, på skyltar 
och på varningssignaler. Parallellen till eld 
lever också kvar – idag är både brand-
släckare och brandbilar röda. Det gör att vi 
lätt ser dem vid olyckor eller faror.

Färgen röd väcker alltså starka reaktioner. 
Genom historien har den fått oss att skärpa 

våra sinnen, uppmärksamma omgivningen 
och agera. Röd färg är också kärlekens 
och romantikens färg som får våra hjärtan 
att banka lite extra. 

Blått signalerar trygghet och lugn
Gemensamt för många människor, är att 
vi känner oss lugna av blått, vilket fram- 
för allt har sin förklaring i hur färger kan 
hjälpa oss att läsa av närhetsområdet.  
En blå himmel och ett blått hav tyder på 
frisk luft och rent vatten – något vi behö-
ver för att överleva. Om vattnet däremot 
är grönt, behöver vi se upp för algblom-
ning och en grå himmel kan innebära 
giftig smog. När himlen är molnfri förstår 
vi också att det är säkert att ge sig ut i 
naturen eftersom risken för ”storm” är låg. 
Det gör att vi kan koppla av, och denna 
lugnande effekt verkar ha förts över till 
hur vi upplever blått i allmänhet. 

Till skillnad från rött, som ju höjer vår 
puls kan blå toner få vårt hjärta att slå 
långsammare. Studier har visat att blått 
gatljus kan minska våld och kriminalitet.

Forts nästa sida >
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Värt att nämna är också att ljusblå är den 
färg som vi har lättast att urskilja – även 
de som är färgblinda. Det är bland annat 
därför länkar på nätet är blå. 

Gult förmedlar lekfullhet
En glad person skiner som en gul sol och 
det är inte ett uttryck utan grund. Gult för 
med sig ljus och väcker bland annat opti-
mism, energi och lekfullhet. Färgen står i 
kontrast till det blå lugnet och kan också 
göra oss fokuserade och kreativa. I för sto-
ra mängder kan gult däremot framstå som 
oseriös, barnslig och intensiv. Gult kan 
också bidra med negativ energi och speci-
ellt introverta personer kan bli uttröttade 
av för mycket gult. Ytterligare en nack- 
del är att mer dämpade gula nyanser kan 
påminna om sjukdomar.

Orange är exotisk och optimistisk
Orange kombinerar den röda intensiteten 
med den gula glädjen. Det är en varm och 
glödande färg som drar till sig blickar men 
precis som gult kan den bli för intensiv i 
större mängder. Används den däremot i 
lagom mängd, är den välkomnande och 

> Forts. från föregående sida

bjuder in till socialt samspel. Orange kan, 
likt rött, också väcka vår uppmärksamhet. 
Många föremål som används i säkerhets-
branschen är orangea: skyddskläder, koner 
vid vägarbeten och skyltar. Här betyder 
den mer ”var försiktig” än ”stopp!”

Grönt står för liv och harmoni
I naturen är vi omgivna av gröna färger 
och för många är det detsamma som ”liv”. 
Vi vet att naturen vaknar upp efter en lång 
vinter när nya, gröna blad slår ut. Vi kän- 
ner till att växter som är levande och mår 
bra ger oss syre. Genom historien har vi 
därför sökt oss till gröna platser. Då har vi 
kunna leva där tryggt utan oro för svält. 
Dessa evolutionära kopplingar har hängt 
med in i vårt nuvarande liv. Vi känner oss 
lugna, friska och harmoniska när vi omger 
oss med gröna färger – även om det bara 
är en tapet i ett rum. En studie från 2016 
följde amerikanska kvinnor och visade 
att de som lever nära grönområden både 
väntas leva längre och må bättre mentalt. 

Lila för extravagans
Lila är en blandning av rött och blått.  
Den röda energin inspirerar och främjar 
kreativitet, medan de blå tonerna får oss  
att varva ner. Förr i tiden bar kungligheter 
ofta lila kläder. Det var en färg som dels 
var svår att framställa, dels mattades den 
fort av. Den som kunde fräscha upp sina 
lila tyger med jämna mellanrum signalera-
de alltså att den hade både råd och tid att 
klä sig fint. Än idag kopplar många den  
lila färgen till majestätiska ledare, drama- 
tik och extravagans. Lila går också att se 
på begravningar i Grekland då de sörjande 
tar på sig kläder i denna färg.

Vitt kommer med fred
Vitt står för det som är rent, ärligt och 
oskuldsfullt. Vi kopplar den också till 
fredens färg – oavsett vilket hörn av värl-
den vi befinner oss i: vit vallmo, vit duva 
och vit flagga är sådant vi symboliserar 
med vapenstillestånd. Tack vare det kan 
vitt lugna oss, men även inspirera oss till 
förändring. 

Forts nästa sida >



HÄLSOINSPIRATÖREN MARS 2021

12

Koppla färg 
till känslor

> Forts. från föregående sida

Vi talar ofta om ett oskrivet vitt blad när 
vi menar en nystart. Vitt kan alltså hjälpa 
oss att förmedla nya tankar och idéer.  
Vitt leder också tankarna till sterilitet efter- 
som vi ju är vana att omges av vitt på sjuk- 
hus och hos tandläkare. Därför kan för 
mycket vitt upplevas som tråkigt och di- 
rekt opersonligt, särskilt utan andra färger 
som bryter av. 

Svart står för sorg och makt
Svart är den dominerande färgen på be-
gravningar och historiskt sett har den varit 
reserverad för just sorg. Idag förknippar vi 
färgen också med styrka, formalitet, aukto-
ritet och makt.

Guld och silver
Guld och silver hör inte till de klassiska 
färgerna, men även de har psykologiska 
effekter. Guld symboliserar till exempel 
framgång, kvalitet och välstånd. Det är ju 

en värdefull ädelmetall, och den som har 
råd med gyllene smycken har troligen gott 
om pengar. Det visar även guldmedaljen 
för förstapristagare. Därför kan vi känna 
oss upprymda av gyllene nyanser – vi vet 
att de symboliserar något som är värt att 
glädjas över.

Även silver förknippas med prestige och 
elegans, men det är också en vilsam och 
avspänd färg.

Källa: Sällström P. Goethes färglära .  
Kosmos förlag. 1996; Färg, ljus och 
människa. Ett miljöpsykologiskt pers- 
pektiv Küller, Rikard LU (2006); WHO 
(2016) World Health Organization. 
Urban green spaces and health –  
a review of evidence; Exposure to  
Greenness and Mortality in a Nation- 
wide Prospective Cohort Study 
of Women.  

Röd är den första färgen vi ser  
som barn
Oftast kan vi urskilja färger när vi är un- 
gefär fem månader, och fram till dess  
skiljer vi på saker med hjälp av skillna- 
den mellan ljus och mörker. Men faktum 
är att rött har ett litet försprång. Den röda 
färgen har nämligen längst våglängd,  
vilket gör att vi kan se den redan vid 
två veckors ålder.

Blått får tiden att gå snabbt,  
rött saktar ner
Färgerna har inte bara en förmåga att på- 
verka våra känslor, utan även hur vi upp- 
lever tid. Eftersom rött lätt stressar oss,  
kan den blå färgen få oss att känna att 
tiden går långsamt. Ju mer avslappnade 
vi är, desto mer bekväma är vi med att 
vänta en stund. Med andra ord är det bäst 
att undvika nedladdningssidor som är  
röda eftersom risken är att vi ger upp och 
går någon annanstans om vi är rastlösa.

Grönt är det vi närmast ser på håll
I dagsljus är grön den färg som är lättast 
att urskilja när vi ser den långt bort och 
våra ögon ansträngs inte heller på samma 
sätt som vid andra färger. Det är en av an- 
ledningarna till att trafikljus slår om till 
just grönt när det är fritt fram att köra.

Källa: http://www.psykologisktvetan-
de.se/farger.html 

Hur förknippar vi  
färger i tiden?


