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Varför ska du  
bli modigare?
Mod handlar om att stå upp för sig själv och det du 
tror på, enligt Joakim Muschött är det aktiv frisk-
vård. Vill du utvecklas, oavsett vad det handlar 
om, så krävs det mod, menar han. Du måste tro på 
dig själv, våga testa och våga misslyckas. Att sitta 
overksam och bara invänta ”rätt” tillfälle att göra 
något som känns skrämmande fungerar sällan, ef-
fekten blir snarare den motsatta, du blir bara mer 
rädd. I stället måste du träna upp ditt mod på un-
gefär samma sätt som du tränar konditionen. Det 
handlar om att ta små steg, ett i taget. Då 
kommer modet att växa.

Så tränar du upp ditt mod

Boken Mera 
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NY BOK. Mod fungerar ungefär som en muskel. Tränar du inte så 
förtvinar både modet och muskeln. Det menar Joakim Muschött, 
författare och ledarskapskonsult, i nya boken Mera mod.  
Här är några av hans tips för att våga mer, både på jobbet och privat. 
 KRISTINA WALDENBORG

Våra 
komfort
zoner
Vad som är modigt för dig kan vara 
en barnlek för någon annan och vice 
versa. Mod är något individuellt och 
därför är det meningslöst att jämföra. 
Du måste fundera över hur din egen 
trygga ”komfortzon” ser ut. Att göra 
något som hamnar utanför zonen är 
alltid skrämmande och jobbigt, kanske 
blir du både bedömd och kritiserad. 
Men om du aldrig kliver över gränsen 
kommer zonen att krympa, menar 
Muschött, till slut vågar du ingenting. 
Om du däremot utmanar din rädsla 
och lämnar zonen regelbundet kom-
mer både den och du att växa.

Att höra  
till flocken
Varför är det svårt att vara modig? En förklaring 
är att vi är flockdjur. Att göra något som står i strid 
med flockens värderingar och riskera att bli ut-
stött och misslyckad var en gång förenat med livs-
fara. Så är det inte längre, men känslorna finns där 
ändå. Det är lätt att hamna i ett läge där du glöm-
mer dina drömmar och bara gör som alla andra. 
För att vara modig måste du frigöra dig från flock-
ens och omvärldens brus och koncentrera dig på 

din inre röst, skriver Muschött, Vad är fram-
gång för dig egentligen? Om du var rik-

tigt modig, vad skulle du göra då? 

Hantera 
skammen
Om du går utanför din komfortzon och lyckas med 
det du vill göra fylls du av energi. Om du misslyck-
as kan du däremot känna skam, att du inte duger, 
och det är en känsla de flesta av oss skyr mer än 
allt annat. Rädslan för skam kan hindra dig från att 
vara modig och få dig att strunta i att göra saker 
som du egentligen tycker är viktiga. För att kunna 
hantera skam måste du förstå vad som triggar 
den. Var öppen och berätta hur det känns för nå-
gon, det gör skammen mer hanterbar.

Träna upp  
ditt mod
Acceptera rädslan, trotsa tviv-
let och var uthållig, är tre av 
Joakim Muschötts viktigaste 
råd. Mod handlar om att agera 
utanför din komfortzon trots 
att du är rädd och trots att det 
finns en risk för att du misslyck-
as. Det handlar aldrig om att 
trycka ner någon annan (det är 
arrogans) utan om att stå upp 
för vad du tycker eller vill göra. 
Oavsett om det gäller arbetet 
eller privatlivet så försök att 
lämna din trygga zon regelbun-
det, gärna en gång om dagen. 
Ring det där samtalet du gruvat 
dig för, prata med kollegan som 
verkar arg, gå fram till den trev-
liga tjejen i baren. Träna på att 
vara nervös och försök bli be-
kväm i det obekväma, du kom-
mer att upptäcka att du över-
lever. Träning flyttar gränserna 
framåt och du kommer att våga 
allt mer. Det är energikrävande 
att vistas utanför zonen, men 
om det kan hjälpa dig nå dina 
drömmar och livsmål kommer 
det att vara värt det.
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FORSKNING. Har du fåglar i din 
trädgård kan du skatta dig 
lycklig, bokstavligt talat. En-
ligt en engelsk undersök-
ning så är fåglar bra för den 
psykiska hälsan. Ju fler 
fåglar du har i din närhet 
desto mindre är risken för 
depression och stress, skri-
ver Modern Psykologi. Ar-
ten spelar däremot min-
dre roll, det är antalet 
som är det viktiga.

Byt typsnitt och bli fokuserad
SVÅRLÄST. Sitter du och läser i en mil-
jö med mycket ljud är det en fördel 
om texten är skriven med ett svår-
läst typsnitt. Det har Miljöpsykolo-
gigruppen vid Högskolan i Gävle 
kommit fram till efter att ha experi-
menterat med det mer lättlästa Ti-
mes New Roman och det krångli-
gare Haettenschweiler. 

Det svårlästa typsnittet gjorde 
deltagarna mer fokuserade trots 
störande ljud vilket gjorde att de 
både förstod och kom ihåg texten bättre.

P-piller minskar välmåendet
STUDIE. Det vanligaste 
kombinerade p-pillret i 
Sverige har en negativ 
inverkan på kvinnors 
livskvalitet, visar en 
stor studie av bland annat forskare vid Karolinska 
institutet. 340 friska kvinnor i åldrarna 18–35 gavs 
slumpmässigt tre månaders behandling med an-
tingen placebo eller p-piller. Det visade sig att kvin-
norna som fick p-piller skattade sin livskvalitet be-
tydligt lägre än de som fick placebo. Däremot gick 
det inte att se någon ökning av depressiva symtom.
 KRISTINA WALDENBORG

Fåglar gör dig lycklig

Att spana på en 
skata gör dig 
lycklig.  
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