
KÄNSLOFOBI  

Hur starka eller intensiva känslorna än är, så är dom inte farliga – ändå kan de uppfattas som djupt 
skrämmande att känna. Meningar som ”det där val väl inte så farligt?” har påverkat oss djupt. Selektiv 
intoning och hyllande till vissa specifika känslor har förstås också bidragit till ett fobiskt förhållningssätt 
till vissa av våra känslor. Samhället, våra anknytningspersoner, media, ideal – ja allt som funnits i vår 
sfär – har påverkat vår relation till våra känslor: 
 
”Relationen till våra känslor gör att vi vill kontrollera dom - vilket gör att dom får ännu större makt över 
oss - Ronald J. Fredrick 
 
Som videon till detta avsnitt betonar så har vi alla någon form av känslofobi. Den kan förstås vara olika 
stark men i grund och botten handlar det om rädslan för att känna våra egna känslor, eller i alla fall, 
vissa av dom. Men varför är vi så rädda för att känna, egentligen?  
 
Rädd för att dö 
Jo, i grund och botten är vi rädda för att bli avvisade och till slut dö. Dö? tänker du. Ja. Under vår tid 
på jorden har vi lärt oss vilka känslor som är uppskattade och mindre uppskattade. Därmed blir vissa 
känslor förknippade med att bli avvisad. Vi har med åren anpassat oss efter det som passade vår 
omgivning, det som fick oss att ”vara med i flocken”. Det jag vill ringa in här är att vi alla har chansen 
att ge vårt lilla barn chansen att känna allt igen. Ditt lilla jag kanske inte hade fritt ”känsloutrymme”, 
men ditt stora jag kan ge dig det igen. Vi vill med övning skapa förmågan och villigheten att känna 
igen. Som med alla fobier handlar det om att utsätta sig för det vi är rädda för – PÅ DEN NIVÅ SOM 
PASSAR DIG.  
Vår naturliga instinkt är förstås att fly vårt obehag – här lär vi oss i stället att stå ut. Du är byggd för att 
hantera det svåra! 
 
”Det är bra” 
När jag frågade på Instagram så var hela 40% ense om att de kände sig svaga när de gråter inför 
någon annan. ”Det är bra” säger vi när någon frågar hur vi mår. Varför är det så svårt för oss att 
berätta eller visa vad vi känner. En stor anledning är att vi inte ens STANNAR upp och ställer oss 
själva frågan. Och när vi väl stannar upp så har vi inte språket. Ingen har lärt oss att varken känna 
efter, beskriva eller dela med oss av våra känslor. När vi väl stannat upp kanske vi upptäcker 
negativa emotioner och sensationer i kroppen, vilket vi instinktivt vill röra oss ifrån. Därför kan det 
vara svårt att våga vara i kontakt med det där som inte känns så skönt.  Vi vill röra oss bort från det 
som är dåligt för oss och närma oss det som är bra.  

När vi inte längre flyr för att det blir jobbigt så lär vi känna oss själva. Vi behöver gå från att se våra 
känslor som heta potatisar till att se dom som lärare. Så vi vill bygga ett nytt mindset. Vi vill gå från 
att ha hög volym på: 

"Jag vill inte känna smärtsamma känslor"  

till att höja volymen på:  

"Jag vill lära känna mig själv." 

Selektiv intoning 
Under vår uppväxt får vi en selektiv intoning på våra känslor vilket innebär att vissa känslor blev 
uppskattade, andra mindre uppskattade. Vuxna omkring oss kanske sa: "men så farligt är det väl 
inte, sluta gråt nu". Denna typ av bemötande gör att vi känt skam när vi upplevt eller uttryckt vissa 
känslor. Med det lärde vi oss vad vi skulle känna och inte känna. Som vuxna fortsätter vi sedan 
denna så kallade invalidering gentemot oss själva mer om invalidering i modul 3, varför en 
revolutionerande mening att ta med är:  

"Det JAG känner är okej, det är inget fel på MIG." 



Vi har alltså ofrivilligt kastats in i ett känsloklimat som inte främjat vår känslomässiga intelligens. Din 
relation till dina känslor har formats av alla ord, budskap och blickar du fått under din uppväxt. Det 
har såklart även formats av media, heroiska förebilder och idén om att starka människor inte gråter.  
Men känslor är ju något som hjälpt oss att överleva och inte bara det. Det kan hjälpa dig att börja 
LEVA! 

Den bilden av känslor och uttryck du blivit presenterad för kan i sin tur ha format en rad olika 
sanningar du idag medvetet eller omedvetet bär med dig. Dessa sanningar påverkar inte bara dig, 
utan även DIG I RELATION till andra. Så när det kommer till att känna dina känslor och uttrycka dom, 
vad är du rädd för? Här nedan listar jag ett par exempel, vilka känner du igen dig i? 

 

"Det känns som att jag ska gå sönder" 

 

"Tänk om jag fastnar i känslan" 

 

"Det känns inte tryggt att känna det här" 

 

"Hen kommer bara vifta bort det" 

 

"Jag kommer förlora respekten" 

 

"Ingen ska få se mig svag" 

 

"Om jag kommer i kontakt med de jobbiga  

känslorna förlorar jag den identitet jag byggt  

mitt liv på" 

 

"Jag kommer bli lämnad om jag berättar  

hur jag verkligen känner" 

 

"Det är ändå ingen som bryr sig om vad jag känner" 

 



 

"Hur ska vi hinna med det vi ska göra om vi ska  

”prata om hur vi känner" 

 

"Jag har så många olika känslor…" 

 

"Ingen kommer förstå ändå, jag kan inte förklara" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SJÄLVREFLEKTION 

PAPPER OCH PENNA. Sitt på rumpan.  

Så som med alla fobier behöver vi börja våga möta det vi räds. Men vi tar det i lugnt takt. Vi behöver 
i ett första läge vara nyfikna på vårt känsloklimat under vår uppväxt. Ett känsloklimat påverkar hur vi 
ser på och hur vi förhåller oss till känslor idag.  

Hur det såg ut hemma hos dig där du växte upp  

Vilka känslor var tabu? 

Vilka känslor var tillåtna?  

Vilka meddelanden bär du med dig?  

Ditt egna känsloklimat idag 

Vilka känslor är du rädd för?  

Vilka känslor vill du inte veta av?  

Vilka känslor är du rädd för att visa?  

P.S. Om du inte kan sätta ord på känslorna kan du istället använda dig av fysiska sensationer  (som 
vi pratat om tidigare i kursen). Ex. "jag avskyr när min puls går upp och jag blir varm i ansiktet".  

Och återigen, det här är inget blaming game... Nej, alla har gjort sitt bästa utifrån den medvetenhet 
dom hade då. Det är nu dags att ge dig själv gåvan: TILLÅTELSEN ATT KÄNNA. Ditt lilla jag 
kanske inte hade svängrum för alla känslor - men då är det dags att du ger dig själv den tillåtelsen 
nu. Ge dig ditt stora jag tillåtelsen att få känna igen 

 
Ett citat att fundera över:  
"We're afraid to feel the full extent of our emotions and afraid of being emotionally alive and present 
with others, We're afraid of being vulnerable, of drawing attention to ourselves, of looking like a fool. 
We're afraid of being overwhelmed, of losing control, of getting out of hand. We're afraid of being seen 
for who we really are." – Ronald J Frederick 
 


