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känslornas kunskap:  
exemplet emotionell intelligens

fRedRik sVenaeus

Vad är egentligen den praktiska kunskapens teori för nå-
gonting? Vad handlar den om mer exakt och hur bör man 
bedriva en sådan typ av filosofi? För ett par år sedan blev jag 
professor i den praktiska kunskapens teori vid Södertörns 
högskola. Redan tidigare hade jag i min forskning och un-
dervisning ställt många frågor kring den praktiska kunska-
pens natur, men nu blev den definierande frågan akut.1

Som jag uppfattar saken behandlar den praktiska kun-
skapens filosofi det praktiska livets kunskaper i kontrast 
(men inte motsats) till teorier som rör vetenskaplig kun-
skap. Människan har och finner kunskap inom så många 
andra områden av livet än vetenskapens, även om det ofta 
är den vetenskapliga kunskapen som framhålls som möns-
ter för hur kunskap är och bör vara beskaffad. Ett sådant 
viktigt extravetenskapligt område är arbetslivet, och det 
är framförallt arbetslivets kunskaper som verksamheten 
vid Centrum för praktisk kunskap har varit koncentrerad 
på att utforska. Praktisk kunskap i arbetslivet har inslag av 
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tillämpad vetenskaplig kunskap, men den låter sig inte ut-
tömmas av ett sådant kunskapsteoretiskt förhållningssätt. 
Ett sätt att visa på det är att behandla den roll som känslor 
spelar i den praktiska kunskapens domäner – en helt annan 
och betydligt mer grundläggande roll än i den vetenskapliga 
kunskapens fall.2  

Det finns många professorer i vetenskapsteori, men be-
tydligt färre i den praktiska kunskapens teori. Vad beror 
det på? Jo, på att vetenskapen (särskilt naturvetenskapen) 
har högre status och legitimitet än det praktiska kunnan-
det i vårt samhälle. Men också, tror jag, på att det finns en 
utbredd föreställning om att det praktiska kunnandet inte 
låter sig teoretiseras. En illustration bjuder den av läkare 
ofta påtalade skillnaden mellan vetenskaplig kunskap och 
hantverkskunnande inom medicinen (»medical science» och 
»the art of medicine»). I samband med att man påtalar denna 
skillnad framhålls också att det skulle vara omöjligt, eller 
till och med oönskat, att teoretisera och forska om själva 
hantverket och konsten inom medicinen; dessa kunskaps-
former kan man bara tillägna sig genom erfarna kollegor 
och egna dyrköpta livserfarenheter.3 Jag delar inte denna 
teoriskepsis på den praktiska kunskapens fält, men jag tror 
att den typ av teorier som behövs för att kunna begreppslig-
göra det praktiska livet är av ett annat slag än de som man 
använder sig av i den gängse vetenskapsteorin. Teorier om 
det praktiska kan inte hämta sin inspiration i fysikernas el-
ler biologernas teoribyggen, de är snarare fenomenologiska 
till sin natur, utgående från ett förstapersonsperspektiv i 
kontrast till naturvetenskapens anonyma tredjepersonsper-
spektiv. Vem som kunskapar är här av avgörande betydelse 
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eftersom den praktiska kunskapen bygger på den konkreta, 
upplevda erfarenheten av att vara till som människa och 
handla tillsammans med andra. Kunskapens subjekt, såväl 
som objekt, är människor, inte bara av kött och blod, utan 
också av känsla och tanke: vårt faktiska och tolkande vara-
i-världen spelar en avgörande roll såväl i själva praxis som i 
de kunskapsteoretiska undersökningarna av praxis.4

  
emotionell intelligens
Låt mig nu försöka visa vad ett fenomenologiskt perspektiv 
i den praktiska kunskapens fall skulle kunna bestå i genom 
att gå till känslornas filosofi och den i titeln omtalade »emo-
tionella intelligensen», eller EQ som det ibland också kallas.5 
Emotionell – känslomässig – intelligens är ett begrepp som 
dök upp i början av 1990-talet i anslutning till utvecklingen 
av, och talet om, en ny typ av arbetsliv.6 »Social kompetens», 
som det också ofta heter, blev en avgörande egenskap för 
den gode medarbetaren, eftersom det gällde att kunna inter-
agera med många andra – såväl kollegor som kunder – i den 
marknadsanpassade, snabbrörliga ekonomin. Förmågan 
att förstå hur och vad andra känner och kunna kontrollera 
sina egna känslor uppmärksammades nu, även om en sådan 
kompetens naturligtvis varit avgörande i yrken där mellan-
mänskliga möten befinner sig i fokus sedan tidernas begyn-
nelse. Idén att känslor skulle kunna ha något med kunskap 
och intelligens att göra är i grunden alldeles riktig. Frågan 
är bara hur och vilka typer av slutsatser vi skall dra av en 
sådan förbindelse mellan våra känslor och vår kunskap om 
världen och våra medmänniskor. 

Pappan till begreppet emotionell intelligens är den ame-



88

fredrik svenaeus

rikanske psykologen och journalisten Daniel Goleman, vars 
bok Emotional Intelligence kom ut 1995.7 Efter framgången 
med den boken har Goleman varierat objekten för sina upp-
följande studier, men behållit exakt samma tema och fokus: 
hans senare böcker handlar om ledarskap och EQ, arbetsli-
vet och EQ, skolan och EQ, föräldraskap och EQ, och, senast, 
försäljningsframgången Social Intelligence.8 Egentligen kan 
man säga att alla de här böckerna finns som prototyper och 
enskilda kapitel redan i Emotional Intelligence. Vad Gole-
man har gjort sedan 1995 är att han har spunnit vidare på 
sitt tema och fört ut det till en bredare och mer diversifierad 
publik.

Golemans böcker är intressanta, men de lider också av 
vissa brister, eller man skulle kanske säga irritationsmo-
ment. Den finns en slags ideologisk ton i böckerna som åt-
minstone jag finner störande. Goleman pendlar mellan, å 
ena sidan, iakttagelser och förutsägelser som pekar mot att 
våra barn håller på att utvecklas till brottslingar och psyko-
pater eftersom de förlorat förmågan att förstå och tämja 
sitt eget känsloliv i respekt och samspel med andra. Och, å 
andra sidan, försäkringar om att allt detta kan ändras till 
det bättre om vi bara underkastar våra barn och oss själva 
olika emotionella träningsprogram, varigenom vi lär oss att 
förstå och kontrollera våra känslor. »Bättre» betyder här, på 
klassiskt amerikanskt maner, inte bara bättre för världen, 
utan också bättre för individen, som kan bli en framgångs-
rik förälder, yrkesman, och till sist men inte minst, chef och 
ledare. Det är kort sagt amerikansk framgångsteologi det 
handlar om, även om de vetenskapliga och filosofiska teorier 
som ligger till grund för budskapet, i alla fall delvis, är högst 
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respektabla. Men också beträffande de vetenskapliga rön 
som Goleman åberopar kan man ibland känna sig skeptisk. 
Jag skall ge ett exempel för att försöka visa vad jag menar.

Marshmallowtestet är ett psykologiskt experiment som 
utfördes på Stanfords universitet på 1960-talet. Försöksper-
soner var fyraåriga barn till lärare, studenter och andra 
anställda på universitetet.9 Experimentsituationen är i kort-
het som följer. Fyraåringen visas in i ett rum där han eller 
hon träffar en vänlig (men okänd) vuxen person. Efter lite 
småprat säger försöksledaren att han måste utföra ett kort 
ärende och strax skall vara tillbaka (han kommer att vara 
borta i tjugo minuter). Han placerar en marshmallow fram-
för fyraåringen på bordet och säger att om barnet är duktigt 
och kan vänta med att äta upp godiset en stund så skall han 
eller hon få en marshmallow till när han kommer tillbaka. 
Därpå lämnar den vuxne rummet och psykologerna kan 
via dold videokamera följa de våndor som fyraåringen går 
igenom när han eller hon försöker behärska sig och vänta 
med att äta sitt godis. Det visar sig att barnen faller in i två 
beteendegrupper: en som består av de barn som inte förmår 
eller vill vänta och därför nästan omedelbart sätter i sig sin 
marshmallow, och en som består av de barn som klarar av 
att vänta i tjugo minuter. Barnen i den sistnämnda gruppen 
använder sig av olika tekniker för att inte falla för frestelsen: 
de fokuserar sin uppmärksamhet på andra saker än marsh-
mallowsen genom att exempelvis titta bort från godiset, 
blunda, försöka somna, gnola eller småprata för sig själv.

Psykologerna gör sedan en uppföljning av barnen genom 
tonåren. Det visar sig då att de som kunde vänta på sin an-
dra marshmallow sköter sig bra i skolan, har många vän-
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ner, gott självförtroende, och betydligt högre resultat på det 
amerikanska högskoleprovet, SAT, som görs vid 18 års ålder, 
än de fyraåringar som genast ätit upp sin marshmallow. De 
som inte kunnat hålla sig som fyraåringar har betydligt svå-
rare att fungera socialt, de är misstänksamma, lättstötta, 
får oftare ilskeutbrott och hamnar i slagsmål och konflikter 
i skolan. De klarar sig sämre i skolarbetet och får som sagt 
signifikant lägre resultat på SAT-testet än de tonåringar som 
förmådde behärska sig inför marshmallowfrestelsen.

Alla som har barn kan nog känna sig lite skeptiska till 
denna forskning. Handlar inte testet om förtroende för 
vuxna, snarare än om förmåga att behärska sig? Är det inte 
i själva verket emotionellt intelligent att genast glufsa i sig 
snarare än att vänta om din erfarenhet som fyraåring är att 
man inte kan lita på vuxna? Skall man lita på okända vux-
na? Räknade kanske vissa av barnen med, som jag tror att de 
flesta svenska dagisbarn idag skulle göra, att de skulle få den 
andra marshmallowsen (eller kanske hela påsen) ändå om 
de bara tjatade och skrek tillräckligt mycket när den vuxne 
kom tillbaka? Hur bedömdes egentligen barnens sociala 
förmågor som tonåringar? Och är inte barn till universi-
tetslärare en ganska speciell och begränsad urvalsgrupp för 
att dra slutsatser om emotionell intelligens överhuvudtaget? 
Beror inte vad som är emotionellt intelligent i hög grad på 
i vilken tid och vilket kulturellt sammanhang man lever 
– som barn och som vuxen? 

Trots dessa invändningar fångas kanske något viktigt av 
testet, vare sig det handlar om gener eller uppfostran eller 
både och. Tillit och behärskningsförmåga är onekligen vik-
tiga egenskaper att fostra hos ett barn. Och de flesta önskar 
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nog att deras barn skulle bestå marshmallowstestet om de 
ställdes inför det. Man önskar bara som läsare av Golemans 
bok att han i högre utsträckning skulle föra den här typen av 
kritiska och nyanserande resonemang när han presenterar 
och använder sig av forskningsrön. Nu får de ofta bara tjäna 
som ovedersägliga bevis för de generella teser som han dri-
ver i sina böcker.

Hur definierar då Goleman emotionell intelligens? Det 
handlar uppenbarligen om att ha karaktär och något som 
man skulle kunna kalla för moralisk instinkt. Det handlar 
om att förstå sina egna känslor – kunna behärska och styra 
dem – och om att förstå andras känslor samt kunna svara an 
på dem på ett moget och ansvarsfullt sätt. Om det sedan till 
syvende och sist handlar om att kunna manipulera andra 
genom att avkoda deras känslor, eller om att hjälpa dem ge-
nom sin emotionella intelligens, vill åtminstone jag lämna 
öppet. För Goleman går alltid individens och hans eller hen-
nes medmänniskors väl och ve hand i hand när alla strävar 
efter att bli mer emotionellt intelligenta och framgångsrika. 
Men frågan är om det inte också finns en slags psykopatisk 
emotionell intelligens som är relativt vanligt förekommande 
hos företagsledare och politiker där det moraliska ansvarta-
gandet kopplats loss från den emotionella känsligheten och 
intelligensen. Frågan om när ökad kunskap (emotionell 
eller inte) egentligen blir till visdom och moralisk godhet 
– som ju är något annat – är svår att besvara, men jag tror 
inte att övergången alltid är automatisk. Visdomen tycks 
vara kvalitativt annorlunda än kunskapen på så sätt att den 
öppnar upp för goda beslut i kontrast till sådana som leder 
till framgång för den som tar dem.10
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känslornas filosofi
Låt oss nu lämna Goleman för ett slag och försöka oss på en 
mer grundläggande filosofisk analys av känslor och emotio-
ner Vad är egentligen en känsla? Det fenomenologiska sva-
ret – där vi ju undersöker fenomen med utgångspunkt i den 
faktiska, personliga erfarenheten – är att en känsla är något 
som känns. Var känns känslan? Det är en svår fråga. Ett 
närliggande svar är att känslan känns i kroppen – ångesten 
i magen, glädjen i bröstet, svartsjukan i själva kroppsmär-
gen, vreden i den knutna näven, och så vidare – och så är 
det ju, men samtidigt är det kännetecknande för känslan 
att den inte bara känns i kroppen utan i hela världen, som 
förändrar sin karaktär genom känslan. Världen, och saker 
och sakförhållanden i världen, framträder genom känslan 
på ett visst sätt – ångestvärlden, glädjevärlden, svartsjuke-
världen, ilskevärlden, och så vidare.

Eftersom känslor handlar om världen är de också bärare 
av kunskap om denna värld. Vi ser och strukturerar världen 
på ett visst sätt i känslan. Ofta kallar man känslor som har 
ett sådant intentionalt innehåll för emotioner.11 Om jag hatar 
någon, till exempel (det här är faktiskt Aristoteles exempel 
från början),12 innefattar en sådan känsla en uppfattning om 
hur världen är och också hur jag skulle vilja att den blev. 
Den innefattar omdömet att den här och den här personen 
har gjort mig eller någon jag bryr mig om illa (jag kan na-
turligtvis ha fel, men det kan man alltid, kunskap behöver 
inte vara absolut säker för att vara kunskap) och emotionen 
omfattar också omdömet att jag som följd av det här orätt-
mätiga handlandet skulle vilja att vederbörande straffas och 
kanske också att jag genom känslan söker efter ett sådant 
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rättfärdigande eftersom emotionen försätter mig i handling. 
Känslan är en drivande kraft till handling – faktum är att or-
det »emotion» kommer just från det latinska verbet »motere» 
som betyder att röra sig. Känslorna är alltså det som förmår 
oss att röra oss, att engagera oss i världen på olika sätt. Om 
vi inte känner finns det ingen anledning att göra någonting. 
Känslan är själva rörelsekraften i livet – vårt »dynamis» för 
att använda ännu en grekisk term.

Känslan känns alltså i kroppen, men den visar sig i värl-
den, närmare bestämt i det sätt som världen öppnas upp 
för människan genom känslan: som ett känslorum som 
därigenom också blir ett handlingsrum och ett tankerum. 
Känslorna fyller världen med betydelse. Vi kan vara mer 
eller mindre medvetna om våra känslor. Någon annan kan 
påpeka att jag är sur, eller att jag verkar dragen till en an-
nan person, och jag kan då efter närmare eftertanke komma 
fram till att hon förmodligen har rätt. Jag har bara inte tänkt 
på det, eller förstått det. Denna omedvetna, eller snarare 
förmedvetna, känslostruktur visar på flera viktiga saker. 
För det första finns inte känslorna inne i någon svart låda 
(min hjärna) som bara jag har tillgång till. Jag ser den an-
dres känslor i det språk som hans kropp talar (i hans blick, i 
hans röst, i hans kroppshållning, i hans sätt att röra sig och 
så vidare). Jag skall återvända till detta, som man kan kalla 
för känslornas expressivitet, lite längre fram i den här tex-
ten. För det andra kan man ställa sig frågan om känslan för-
ändras när den medvetandegörs. Så verkar nämligen vara 
fallet. Om jag går från att vara omedvetet sur till medvetet 
sur, eller från att vara omedvetet kär till att vara medvetet 
kär, så förändrar det själva känslan på olika sätt. Jag börjar 
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som regel tänka på varför jag har känslan i fråga och vad 
känslan egentligen innehåller (varför är jag sur just idag, 
varför är jag dragen till just henne) och då blandar sig som 
regel inte bara tankar utan också nya känslor in i leken (jag 
kanske skäms, blir generad, full i skratt, förtvivlad och så 
vidare.). Man kan tillägga här att det finns några känslor 
som det är närmast omöjligt att inte vara medveten om när 
vi har dem, eftersom deras intensitet kräver vår omedelbara 
uppmärksamhet (ångest, svår smärta, eller extatisk glädje 
till exempel). Jag kan vara sur utan att tänka på det, men jag 
kan knappast ha panikångest utan att tänka på det.

Varför är då det här med känslor och medvetenhet om 
dem viktigt i det här sammanhanget? Jo, enligt Goleman 
består ju en central del av den emotionella intelligensen i att 
kunna tämja och styra sina känslor. En sådan kontroll tar 
vägen över ett medvetandegörande, där tankens och viljans 
kraft tänks kunna utsläcka eller åtminstone förändra käns-
lan, och särskilt då om den är av en negativ typ och därför 
är en känsla som vi vill undvika. Här vilar Goleman na-
turligtvis på historisk grund, såväl de gamla grekerna som 
många österländska visdomsmästare har tänkt sig att vä-
gen till sinnesfrid går över ett utsläckande av känslorna och 
därmed det engagemang i världen som känslorna väcker.13 
Med övning och erfarenhet skall individen bygga sig en ra-
tionell världsordning utan störande passioner. Problemet är 
ju bara att en sådan värld utan känslor egentligen inte finns, 
den är i själva verket en fiktion ägnad att inge sinnesfrid, 
och den är därigenom, också, naturligtvis i sin tur byggd på 
en känsla – en slags törst efter harmoni och jämvikt skulle 
man kunna säga. Ingen människa kan vara i världen helt 
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utan känsla. Utan känslorna finns nämligen ingen värld att 
finna mening i.14

Det egentliga emotionella uppdraget (Golemans uppdrag) 
kan alltså inte bestå i att utsläcka alla känslor, utan i att, som 
de gamla grekerna – Aristoteles – sa, känna rätt känsla, av 
rätt anledning, vid rätt tidpunkt, i lagom mängd – kort sagt, 
att känna det som situationen kräver för att kunna handla 
på ett klokt sätt genom känslans drivande kraft.15 Ett annat 
namn på detta är fronesis – praktisk visdom eller klokskap, 
där känslorna följaktligen spelar en central roll.16

känslorna och kunskapen om den andre
Om den ena halvan i emotionell intelligens enligt Goleman 
är att känna och behärska sitt eget känsloliv, så är den andra 
halvan att känna av andras känsloliv och kunna svara an 
på deras känslor på ett klokt sätt. Som jag nämnde är den 
andres känslor närvarande i själva det uttryck som hennes 
kropp bär på och är. Hennes känslor är inte gömda inne i 
henne, även om vissa naturligtvis är bättre på att förställa 
sig än andra. 

Att kunna förstå den andres känslor går ofta under nam-
net empati (på engelska »empathy»): den som förstår vad 
andra känner är empatisk. Innebörden av begreppet empati 
är oklar, det används på flera olika sätt i litteraturen. Ur-
sprunget står att finna i en översättning av tyskans »Einfüh-
lung», som ursprungligen är ett estetiskt begrepp: att förmå 
sätta sig i den andres kläder, känna sig in i hennes situation. 
Men empati i den rudimentära meningen av att förstå den 
andres känslor supplementeras ofta av förmågan att känna 
med den andre – medkänsla (»compassion») – och en öns-
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kan att göra något för att hjälpa henne – sympati (»sympa-
thy»). Intressant nog pekar neurofysiologisk forskning om 
sociala känslor i riktning mot att empati alltid involverar 
medkänsla och sympati – det vill säga ett medkännande 
och en impuls att hjälpa till – i alla fall när det rör sig om 
lidande.17 Det är alltså inte möjligt, eller i alla fall mycket 
svårt, att se någon annan människa (eller djur) lida svårt, 
utan att känna ett omedelbart medlidande och en impuls 
att avlägsna det som plågar henne. En sådan empati kan 
blockeras och moduleras av andra känslor – säg att jag är 
arg på den som lider – och den är avhängig av hur fäst jag är 
vid den som lider (de starkaste banden verkar finnas inom 
familjen), samt hur hjälplös vederbörande är (barn och små 
gulliga djur är det särskilt svårt att inte känna med).

Många av de mest spännande bidragen till känslornas 
filosofi under senare år har inte lämnats av filosofer eller 
psykologer, utan av neurofysiologer och psykiatriker. An-
tonio Damasio och Joseph LeDoux har i sina böcker om 
känslornas neurofysiologi visat hur hjärnan känslomässigt 
markerar perceptioners betydelse innan den ger dem ett 
tankemässigt innehåll.18 Det sker genom att ett sinnesin-
tryck utifrån färdas på två vägar in i hjärnan – en kortare till 
hjärnans känslocentra (limbiska systemet) och en längre 
bana till hjärnbarkens tanke- och syncentra. Känslocentra 
i hjärnan kör i gång och läser av kroppsreaktioner (andning, 
hjärta, puls, blodtryck, svettningar osv) som gör att känslan 
känns i kroppen samtidigt som den får ett innehåll genom 
ett samspel med högre kognitiva hjärnstrukturer. Om vi 
mister förmågan att ladda tankar och perceptioner på det 
här känslomässiga sättet är vi helt hjälplösa i våra försök att 
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orientera oss i världen. Vi kan inte längre välja vad vi skall 
göra, och vi förstår inte varför vi skall göra något överhu-
vudtaget. Vi kan till och med förlora eller åtminstone skakas 
i vår känsla av att vara ett själv, en integrerad, samman-
hållen personlighet, eftersom självet bärs upp av en slags 
ständigt närvarande grundstämning som är kopplad till 
vår läggning.19 Utan känsla inget själv. Hjärnforskare och 
filosofer kan alltså här på ett intressant sätt göra gemen-
sam sak i sitt teoretiserande kring vad en människa är och 
hur känslorna är nödvändiga för identitet, rationalitet och 
handlande. Och de kan göra det i avvisandet av en lång filo-
sofisk och vetenskaplig tradition som velat sätta känslorna 
i skamvrån som något kroppsligt, kvinnligt, djuriskt eller 
irrationellt.

Ett annat intressant exempel på hur medicinarna bidrar 
till teorier om känslor finner vi om vi tittar på känslomäs-
siga störningar som är typiska för vissa psykiatriska diag-
noser. Ett bra exempel – när vi nu skall återvända till vad det 
innebär att förstå andras känsloliv – är Aspergers syndrom, 
en lättare typ av autistisk utvecklingsstörning.20 Typiskt för 
personer med Asperger är att de har svårt att förstå och sätta 
sig in i andras känsloliv, de har svårt att befria sig från sitt 
eget perspektiv på världen och är mycket oflexibla vad gäller 
förändringar. De har helt enkelt svårt att läsa av andra män-
niskors syn på saker och ting och också svårt att uttrycka 
och förstå sina egna känslor på ett nyanserat sätt, något som 
återspeglas i ett stelt kroppsspråk. 

Varför har då personer med Asperger svårt att läsa av 
och förstå andra människors känslor? Hur går egentligen 
»normala» människor till väga när de tar reda på vad andra 
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människor känner? Enligt en gängse empiristiskt eller kan-
ske till och med positivistiskt färgad modell skulle det hela 
gå till på följande sätt:

A: Vi får ett synintryck av den andre i en viss situation.
B: Vi tolkar detta synintryck, försöker förstå varför hennes 

mungipor är neddragna, hennes ögon rynkade, osv.
C: Vi drar slutsatsen att den troligaste orsaken till detta är 

att hon är ledsen eller arg.

Jag skulle vilja påstå att den här modellen inte fångar hur 
människor i det normala fallet går till väga när de läser av 
och förstår andra människors känslor, tvärtom fångar den 
en slags nöd- och reservutväg som vi tar till när vår vanliga 
känslomässiga förståelse av olika skäl inte fungerar. När 
personer med Asperger syndrom försöker lära sig att för-
stå andras känslor gör de det, tror jag, just på det sätt som 
illustreras av modellen ovan, och det fungerar som regel 
ganska dåligt.

Hur går det då till i normala fall? Svaret är – såväl fenome-
nologiskt som hjärnfysiologiskt – att det rör sig om en direkt 
kroppslig förståelse där åsynen av den andre försätter min 
kropp i samma känsla som hans (om än i en mildare form).21 
Speciella så kallade spegelneuron har identifierats i hjärnan 
som hjälper till med det här. (Tänk bara på hur svårt det är 
att låta bli att fånle när du ser andra människor skratta på 
TV, eller tänk på det lilla barnets allra första härmleenden.) 
Kroppen läser alltså av och härmar den andre och sedan 
kan ett medvetandegörande träda in där en reflektion kring 
denna känsla inleds. Men det första ledet är helt centralt 
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för att den emotionella intelligensen skall kunna fungera. 
Kroppen måste vibrera i takt med den andre för att jag skall 
kunna förstå hans känslor. En röst kan här vara tillräcklig, 
om vi talar i telefon till exempel. Och kanske ibland en tanke 
om hur han kan ha det (säg när jag läser om en naturkata-
strof i Afrika). Men ett sådant rent tankemässigt väckande 
av känslan är svårare att få till stånd än ett som äger rum 
genom det konkreta mötet med den andre ansikte mot an-
sikte. Det bygger nämligen på att inbillningskraften träder 
in och kan göra sitt. När jag föreställer mig den andre, kan 
jag naturligtvis också börja svänga i takt med honom genom 
min kroppsliga existens. I alla fall i grova drag och om jag är 
skicklig på att väcka känslan i kroppen genom fantasin. 

Känslan väcks alltså i kroppen och läses av mellan krop-
par genom ett slags härmningsreaktion redan innan vi 
hunnit medvetandegöra våra synintryck eller tänkt några 
tankar. I modulerandet och nyanserandet av känslan till 
en emotion spelar sedan tankekraften en avgörande roll. 
Men den är beroende av att kunna ta sats från en kropps-
lig-känslomässig mylla som bestämmer dess ungefärliga 
riktning och avsikt. Ett lidande vid åsynen av den andres 
smärta kan förvandlas till skadeglädje om vi hyser agg 
mot honom, men den primära reaktionen är att känna med 
och hjälpa den som vrider sig i smärta. Empatin är alltså 
ursprungligen medkännande och sympatisk även om den 
sedan kan förvandlas till en föreställning om hur den an-
dre har det som är befriad från (eller kanske snarare fattig 
på) egna känslor. Det är just en sådan känslomässig direkt-
förståelse av andra personers känsloliv som personer med 
Asperger brister i och det är därför det är så svårt för dem 
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att på tankens väg allena komma fram till hur andra har det 
och känna intresse för deras situation.22 Det innebär natur-
ligtvis inte att personer med Asperger skulle sakna känslor 
eller i grunden vara likgiltiga inför andras lidande. Det 
innebär bara att sammankopplandet av tanke och känsla i 
emotionens samlade kraft och förståelse inte fungerar som 
det ska för dem – tankarna lever bredvid, snarare än i och 
som känslor (emotioner) när du har Asperger.
 
känslornas kunskap: konklusioner
Emotionell intelligens är viktig i arbetslivet. Den är särskilt 
viktig i de yrken där möten med andra människor är centra-
la för vad man gör och kan. Människoyrkena spänner över 
vård, skola och omsorg, och även de konstnärliga yrkena 
är naturligtvis människoyrken – här möter man en publik. 
Socionomer, psykologer och poliser hör också till de mellan-
mänskliga yrkesföreträdarna. Utan emotionell intelligens 
kommer man till korta i sådana yrken, och den känslomäs-
siga förmågan måste ständigt övas genom uppmärksamhet, 
fantasi och koncentration. Konsten, litteraturen, filmen och 
teatern kan här vara till god hjälp. Redan Aristoteles note-
rade ju att tragedin kan utveckla vår medkänsla, sympati 
och förståelse för andras belägenhet.23 Mycket emotionell 
intelligens finns uttryckt genom vår kulturhistoria och 
odlandet av den egna känslomässiga kunskapförmågan 
finner goda vägar där. Alldeles särskilt viktig är nog den 
emotionella intelligensen i yrkessituationer där man måste 
kommunicera med människor som av olika anledningar 
har svårt att göra sig förstådda (sjukdom, funktionshinder, 
språksvårigheter, social utsatthet, bristande utbildning). 
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Här blir den kroppsligt-känslomässiga kommunikationen 
helt central för att kunna förstå patienten eller klienten och 
hjälpa honom eller henne.

Låt mig sammanfatta.
Känslor:

a) känns i kroppen,
b) öppnar upp världen,
c) har som regel ett innehåll, handlar om saker och ting i 

världen (de är emotioner),
d) är expressiva, dvs de visar sig i personens kroppshållning, 

ansiktsuttryck, gestik, röst, kanske till och med doft,
e) förser oss med anledning att göra saker (de fyller världen 

med mening som stämningar),
f) får oss att handla (motere – att röra sig),
g) ligger till grund för vårt sätt att vara till på som personer 

genom den grundstämning som följer varje individ 
(temperamentet).

Att det finns emotionell intelligens är alltså obestridbart. 
I själva verket finns det ingen kunskap (ingen mänsklig 
frestas man säga) utan känslor. Men, bör man kanske också 
tillägga, det känslomässiga substratet i vår förståelse kan ju 
vara mer eller mindre viktigt i olika situationer. Det käns-
lomässiga är till exempel förmodligen viktigare för den lä-
kare som försöker förstå sin patients besvär som människa 
i ett möte med henne, än för den läkare som försöker förstå 
biokemin i ett blodprov som härrör från samma patient. 
Och, avslutningsvis, skall EQn inte förleda oss att tro att 
vi kan mäta känslomässiga färdigheter på något enkelt 
och entydigt sätt – som vissa menar sig kunna göra med 
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IQ. Känslomässigt grundad kunskap låter sig inte vägas och 
mätas på samma sätt som kunskaper i kemi. Den är en fär-
dighets- och förtrogenhetskunskap som uppövas i ett mel-
lanmänskligt sammanhang.24 Fenomenologin är en viktig 
väg i kartläggandet av denna kunskap, som jag har försökt 
visa i det här kapitlet.


