
Vi har mycket större makt över våra känslor än vi tror.
Din hjärna lyssnar av kroppen och gör känslor som
passar den situation du befinner dig i. Psykologiprofessor
Lisa Feldman Barrett anser att det är hög tid att vi
uppdaterar vår syn på känslor.

Maria Carling
Uppdaterad 2021-03-20
Publicerad 2019-05-11

När du stressar upp dig
inför allt som ska lösas
i livet och spänner
musklerna, får ont i
magen, nacken och
börjar andas ytligt så
undrar hjärnan vad
som är på gång. Den
vill göra något åt din
krisreaktion. Vänta då
lite. Ibland har jobbiga
känslor en enkel
förklaring i hur kroppen
har det, säger Lisa
Feldman Barrett. Foto:
Lars Pehrson

Känslor är i själva verket gissningar, ett slags beräkningar av vad som ska
hända härnäst baserade på vad du har varit med om tidigare.

Det är dags att stoppa ned 1900-talets teorier om hur känslor blir till i
historiens malpåse, menar Lisa Feldman Barrett. Glöm att exakt samma
områden i hjärnan aktiveras när vi känner rädsla, ilska, glädje eller några
andra specifika känslor. Glöm att amygdala spelar huvudrollen. Visst, ibland
är den aktiverad när du blir rädd, men inte alltid. Och det finns inga speciella
kopplingar för känslor i din hjärna. Mönstren ser olika ut varje gång. Känslor
borde sorteras som kategorier. Variation är normen, precis som det brukar
vara i naturen.

Vad kan vi lära oss av detta?

– Jo, att vi har större makt över våra känslor än vi tidigare trodde! säger Lisa
Feldman Barrett.

Våra hjärnor kan hela tiden lära om och vi kan hjälpa dem på traven genom
att bli bättre på att lyssna på våra kroppar.

Det är en engagerad psykologiprofessor jag når på telefon i Boston. Hon vill
nå ut med sitt budskap.

– Bilden hittills har varit att du är född 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, som om den vore en schweizisk armékniv,
säger Lisa Feldman Barrett med ett gott skratt.

I en ständigt pågående slinga försöker hjärnan räkna ut vad som ska hända
härnäst. Den gissar, beräknar, drar slutsatser. Det gäller både tolkningar av
omvärlden och den inre världen. Hela tiden sker en kommunikation mellan
kroppen och hjärnan, ett slags avstämning av hur kroppen har det
(interoception med ett fint ord) och vad hjärnan bör göra för att skapa balans.
Kroppen påverkar våra känsloliv mer än vi trott.

– Vi förstår nu att hjärnan från början utvecklades för att kontrollera
kroppen. Hjärnan styr kroppens budget skulle man kunna säga, förklarar
Lisa Feldman Barrett.

– Det handlar inte om pengar, men glukos, salt, hormoner och vatten. Allt
vad din kropp behöver för att överleva och må bra helt enkelt, i första hand
för att du ska kunna föra vidare dina gener till nästa generation.

De här kroppsliga förnimmelserna är medfödda och filtrerar hur du
uppfattar din omvärld och berättar om vi känner oss lugna, nöjda, upprörda
eller känner obehag. De är ett slags barometer som berättar vad som händer
i kroppen. Med enklare ord kan vi kalla det vår sinnesstämning, som är med
oss varje vaken stund hela livet.

Känslor – så funkar de

Känslor skapas när det uppstår en stark förändring i det Lisa Feldman
Barrett valt att kalla för kroppsbudgeten. Din hjärna försöker förstå vad som
händer genom att länka ihop förnimmelserna i kroppen med tidigare
erfarenheter och det som händer i just det här ögonblicket.

– Exakt samma typ av smärta i din mage kan vara rädsla, ångest, hunger eller
en magkänsla om att någon inte bör litas på, beroende på vilken situation du
befinner sig i och vilka gissningar hjärnan gör om vad som är orsaken till det
onda.

När kroppen inte har tillräckligt med resurser påverkar det hur vi beter
oss. Vi blir tröttare, i förlängningen blir inlärningen svårare och så vidare.
Inlärning är kostsamt för metabolismen.

– Du kan tänka på depression som extrem sparsamhet ur kroppens
synvinkel. När din kropp signalerar till hjärnan att den är helt i obalans
slutar hjärnan bry sig om vad som händer i omvärlden. Det förklarar
symtom på depression.

Den här kunskapen kan ge en ny förståelse för hur hjärnan fungerar och
andra sätt att se på känslor och psykisk hälsa.

– Jag inser själv att jag har ett stort ansvar för mina egna känslor. Jag kan, i
alla fall i viss mån, ändra min egen fysik och på det sättet påverka mina
känslor.

Lisa Feldman Barrett säger att hon själv anstränger sig mer för att göra det
bästa för sin kropp på ett sätt som hon inte gjorde förut.

– Under mina första 15 år som forskare hade jag konstant sömnbrist, jag hade
ett litet barn och jag skulle leda forskningslabbet. Amerikansk kultur är för
övrigt designad för att få din kroppsbudget att gå på minus.

Nu är hon mer försiktig och ser till att sova tillräckligt, träna och ta tid för
återhämtning.

– Jag försöker också odla nya erfarenheter för att tvinga mig själv till att ha
en bred repertoar av känslor som jag kan göra, säger Lisa Feldman Barrett
och drar lite på det sista ordet.

Göra, för det är det som är huvudsaken i den nya teorin om känslor. Vi
reagerar inte med känslor, vi skapar dem med utgångspunkt i våra kroppar.

Hög tid att uppdatera hur känslor blir till

Andreas Olsson, docent i psykologi vid Karolinska institutet, leder
forskningen på Emotionlab om emotionell inlärning i sociala sammanhang,
har skrivit förordet till boken ”Så skapas känslor”. Han blev själv influerad av
emotionsforskningens nestor, Paul Ekman, när han gick ett
doktorandseminarium på Berkeleyuniversitetet i Kalifornien i slutet av 1990-
talet. Paul Ekman är mannen bakom den klassiska synen, alltså att det finns
ett begränsat antal grundemotioner som är genetiskt förprogrammerade och
som uttrycks på olika sätt i ansiktet. Emotionerna ansågs vara universella
med mindre skillnader i olika kulturer.

Lisa Feldman Barrett och hennes labb på universitetet i Boston satte som mål
att lösa frågan om en viss hjärnaktivitet som visar på specifika känslor.
Under ett par decennier undersökte de varenda studie av ilska, avsky, rädsla,
glädje, ledsamhet och lade ihop resultaten av de knappt hundra som var
statistiskt användbara i en metaanalys. 1300 deltagare har testats under 20
år. De menar att de gamla teorierna har falsifierats.

Predrag Petrovic som också forskar i neurovetenskap vid Karolinska
institutet och som skrivit boken ”Känslostormar” menar att det vore olyckligt
att döma ut Paul Ekmans grundliga forskning, med sin tids metoder. Både
Andreas Olsson och Predrag Petrovic anser att även om vi har lärt oss att
uppleva emotioner på vissa sätt beroende på bakgrund och kultur så finns
det liknande sociala emotioner världen över.

När allt kommer omkring finns det också gemensamma nämnare mellan de
olika synsätten, det ”konstruktivistiska” och det ”klassiska”. Känslor har
tydliga funktioner. De förutsäger framtiden, beräknar hur vi ska agera och
reagera. De vägleder oss och ger signalerna från kroppen mening.

Som art har vi alltid varit beroende av att förutse framtiden. Eller i alla fall
att gissa vad som ska hända härnäst. Som precis nu när du läser det här.

Fler djupsinniga böcker om känslor
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De omvärderade känslorna

Professor: Du har mer
makt över känslorna än du
tror

”Jag inser själv att jag har ett stort ansvar för mina egna känslor”, säger Lisa Feldman Barrett, en av
världens mest inflytelserika emotionsforskare. Foto: Lars Pehrson

 Följ skribent

"

Vi har större makt över våra känslor än vi
tidigare trodde.



Känslor skapas i stunden och hjälper oss att fatta rätt beslut. De uppstår ur
aktivitet i nervceller men inga nervceller är exklusivt ägnade för att skapa

"

Jag kan ändra min egen fysik och på det
sättet påverka mina känslor.

Vad innebär ”den konstruktivistiska synen” på känslor?

Vår hjärna är skapad för att konstruera och kategorisera alla signaler från

Bud Craig: How Do You Feel?: An Interoceptive Moment with Your
Neurobiological Self (om interoceptionens betydelse för att bygga känslor)

  

Maria Carling

SvD:s journalistiska värdegrund: Läs mer

 Följ skribent

Boken som gav en intellektuell orgasm
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Forskning & vetenskap Relationer Hjärnan

Starka känslor är svåra att dölja även om vi pratar om
något helt annat. Samtidigt visar forskning att vi ofta
blandar ihop emotioner – som förakt med stolthet. Skam
och äckel verkar de flesta vara tondöva inför.

Maja Lundbäck
Publicerad 2019-05-21

Psykologen Henrik
Nordström har skrivit
avhandlingen
”Emotional
Communication in the
Human Voice”. Foto:
Maia Stiller Elmqvist

Medan vi talar förändras vårt tonläge så att känslor förmedlas. Det är ofta
lätt att förstå om någon är arg även om det inte sägs rakt ut. Ilska är
nämligen svårt att dölja även om man försöker.

– Min forskning tyder på att den allmänna uppfattningen om att vi är snabba
att höra när en stämning i en röst förändras verkar stämma. En del
känslolägen kan kännas igen på 50 millisekunder. Det gäller ilska, rädsla,
glädje och sorg, säger Henrik Nordström, forskare i psykologi vid Stockholms
universitet.

Annat är det med mer diffusa emotioner, de sipprar mer sällan ut mellan
raderna. När det gäller skam, äckel, lättnad och ömhet blir det betydligt
svårare att läsa av känsloläget bara genom att ta in den information i ljudet
som inte har med orden att göra. Missförstånd är vanliga och hopblandning
av känslolägen sker frekvent. Framför allt när vi inte känner varandra.

Henrik Nordström, som den 4 juni disputerar på avhandlingen
”Emotional Communication in the Human Voice”, har bland annat låtit över
hundra försökspersoner lyssna på skådespelare som läste upp samma
mening om och om igen, fast med 14 olika känslolägen. På så vis kunde han
se vilka känslor som lättast känns igen eller blandas ihop. Förakt misstas ofta
för stolthet. Samtidigt kan stolthet förväxlas med både intresse och med
glädje.

– Rent akustiskt påminner även ilska och glädje om varandra men just de
blandar folk nästan aldrig ihop. Men generellt sett är det ändå ganska svårt
att uppfatta känslolägen endast baserat på information från rösten. Och
variationen mellan oss är stor, vissa individer är mycket bättre på det än
andra, säger han.

I dag är det oklart om det går att öva upp sin förmåga att tolka känslor
bara på rösten, men forskning pågår.

– Även om jag säkert tänker på det mer än de flesta, tror jag inte att jag har
blivit så mycket bättre på det genom att forska på området, säger han.

För att få syn på skillnaden i tonläge mellan olika känslor använde han
många akustiska parametrar, som tonhöjd, volym och olika mått på
röstkvalitet – och tittade efter mönster. Han såg till exempel att tonhöjden
var betydligt högre vid känslolägen som lyssnaren uppfattade som rädsla
men att volymen däremot var lägre jämfört med ilska. I tidigare forskning
har ilska och rädsla sett mer lika ut rent akustiskt.

Ibland får Henrik Nordström höra att de här ickeverbala aspekterna kan
säga mer om en persons verkliga intentioner och känslor än själva innehållet
i det som sägs. Men riktigt så är det inte menar han.

– Att orden inte är det viktiga är lite av en missuppfattning. Svaret är snarare
att röstläget säger något annat än den exakta information som förmedlas via
orden och att det kompletterar det som sägs, säger han.

Skådespelarna i studien ansträngde sig för att förmedla känslor, men i
verkliga livet är vi inte alla lika tydliga.

– Det är verkligen individuellt hur mycket vi förändrar våra röster vid
känslouttryck. Och det verkar delvis bero på vilken tonhöjd man har till att
börja med, har man en låg tonhöjd till att börja med kan man höja den mer,
säger han.

Emotionell kommunikation via rösten sker delvis med viljan – ibland kan
vi vilja förstärka känslor och ibland tona ner.

– Man kan uppleva att känslor låter överdrivna, otydliga eller konstgjorda
om någon använder andra förstärkningseffekter än man är van vid. Studier
visar att vi känner igen känslolägen som uttrycks av människor från andra
kulturer, men att vi är bättre på att känna igen dem om den som uttrycker
känslan är från samma kultur som vi, säger han.

Är vi riktigt påverkade av en känsla kommer rösten att förändras vare sig vi
vill det eller inte.

– Det sätter igång processer i kroppen som i sin tur påverkar musklerna i
talapparaten, som gör att vi låter på ett visst sätt. Är det en svag känsla kan
jag dölja den, men blir den för stark blir det svårt. Även den mest återhållna
person kommer att få en förändrad röst om den blir väldigt arg. Volymen
kommer att öka och stämbanden att vibrera snabbare, säger han.

Ibland missförstår vi ju varandra, man tycker kanske att någon låter arg,
men så visar det sig att det inte stämde.

– Känslouttryck är inte statiska och budskapet förändras hela tiden. Först
kanske vi uttrycker glädje, sedan lite sorg, därefter ilska och så glädje igen.
När vi tolkar känslorna hos en annan person kanske vi fastnar för den delen
som liknade ilska. Det kan förstås bero på att inte bara rösten spelar in utan
också kroppsspråk och ansiktsuttryck, säger han.
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Forskare: Vi misstar ofta
förakt för stolthet i röster

En del känslolägen kan kännas igen på 50 millisekunder. Det gäller ilska, rädsla, glädje och sorg.
Foto: Annika af Klercker/TT

 Följ skribent

"

Rent akustiskt påminner även ilska och
glädje om varandra.



"

Att orden inte är det viktiga är lite av en
missuppfattning.

  

Maja Lundbäck

SvD:s journalistiska värdegrund: Läs mer

 Följ skribent

Forskare: Vi misstar ofta förakt för stolthet i röster
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Psykologi Forskning & vetenskap SvD Premium

Kränkt av kollegan, blir du ledsen och undvikande resten
av dagen eller ger du igen med samma mynt? Oavsett vad
riskerar spelet mellan er att öka problemen. En ny
handbok fokuserar på bättre sätt att förstå och reglera
känslor.

Agneta Lagercrantz
Publicerad 2019-05-19

LÄS ÄVEN

Psykologerna Elizabeth Malmquist och Hanna Sahlin presenterar olika vägar för att reglera känslor i
handboken ”Känslor som kraft eller hinder”. Foto: Malin Hoelstad

Känslor är en fantastisk informationskälla. Tänk dig att din arbetskompis
slänger ur sig ”Du ju är dum i huvudet” när du inte fattar en fråga under ett
möte och det hugger till i dig. ”Det där gjorde mig rätt ledsen”, säger du
efteråt. ”Jag vill inte att du säger så till mig”.

Arbetskamraten höjer avvärjande händerna och tar tillbaka det hon sa.
”Förlåt, jag har haft en dålig start på dagen och försökt behålla humöret när
barnen trilskades på väg till skolan”, förklarar hon.

Ni förstår varandra, blir till och med litet upprymda över er öppna sårbarhet
och jobbet kan flyta vidare.

Ja, kära läsare. Det här är rena drömscenariot. För om vi skulle vara så
förtrogna med våra primära känslor, de som säger oss vad vi egentligen
reagerar på, och dessutom sätta gränser vänligt och bestämt –  då skulle
känslor verkligen underlätta våra relationer.

Men …  för de flesta av oss hinner ytterligare en känsla komma upp. Den är
sekundär, en reaktion på den första och väldigt ofta den vi agerar på istället.
Det är då vi fräser ”Du ska då alltid hoppa på mig” eller vänder ryggen åt
kollegan resten av dagen. Och hon i sin tur slår kanske ifrån sig: ”Typiskt dig
att alltid överreagera!”.

Hur blir arbetsdagen då för de bägge arbetskamraterna? Nu finns en bok om
det här spelet mellan den första, adekvata känslan i en situation och den
andra, ofta starka reaktionen som snabbt tar över. Författarna till ”Känslor
som kraft eller hinder. En handbok i känsloreglering” (Natur & kultur) har
länge arbetat med emotionellt instabila personer och insett att den modell
som lärs ut kan vara användbar för oss alla. För det är inte många som har
sådan koll på vad som pågår inombords att de aldrig varit med om att en
andra känsla kommer och ställer till problem.

–  Vi talar om att öka medvetenheten om vad du känner, berättar Hanna
Sahlin. Om du blir arg märker du kanske inte att du samtidigt är rädd och
ledsen. Då är det lätt att gå till attack och då blir det svårt att komma vidare.

– När du kallar någon för dum i huvudet blir du bara ännu argare, säger
Elizabeth Malmquist. Kan du träna dig i att se ilska eller skam som en signal
på att du missat något – då kan du istället välja dina beteenden. Kanske säga
”Det här gillar jag inte”.

–  Ja, för om du kan uttrycka att det nog finns rädsla bakom – då kan ni hitta
ett annat sätt att prata om samma konflikt, fortsätter Hanna Sahlin. Det blir
ett bättre sätt att mötas. 

Bägge är både legitimerade psykologer och psykoterapeuter och den bok
de har skrivit beskriver hur man kan ”känslospana”, ”kolla fakta” och göra
sin egen ”kedjeanalys” för att komma ner till den rena, primära känslan.
Tipsen bygger på vad de själva har lärt sig i jobbet med människor som har
extra svårt att reglera emotioner – men också på den nytta de haft av
metoderna i sina egna liv. Varför skulle kunskapen finnas bara hos dem som
hjälper personer med emotionell instabilitet (eller borderline som det hette
tidigare), menar de och berättar i förordet: Vi har hanterat många svåra
känslor med hjälp av de färdigheter vi lär ut till våra patienter. Vi har också
fört vidare denna känslokunskap till barn, partner och vänner genom åren.

–  När vi pratar om ’sekundära känslor’ – det är då människor förstår, säger
Hanna. Det vanligaste är att reagera med ilska och skam istället för att känna
mer mjuka och sårbara känslor. 

–  Och det är ofta de sekundära känslorna som behandlas i terapi, säger
Elizabeth. Men vi behöver få kontakt med de primära, de som gör oss ledsna,
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Känslospaning: Ilska döljer
ofta ledsenhet

 Följ skribent

Blir du sårad eller arg – förändra reaktionen
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"

Om du blir arg märker du kanske inte att du
samtidigt är rädd.

"

Det vanligaste är att reagera med ilska och
skam.
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