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Sammanfattning/abstract 

There are differences today amongst psychoanalysts regarding if psychoanalysis 

should limit itself to being exclusively a hermeneutic discipline or if 

psychoanalysis should find points of contact with neurobiology. The purpose of 

this essay is to touch upon the larger issue that creates the different points of 

view: Can psychoanalysis become enriched by finding points of contact with 

neurobiology, and should psychoanalysis be regarded as belonging to a broader 

scientific field than being exclusively a human science? The question at issue is: 

Can modern neurobiology contribute to a development of the psychoanalytic 

concepts; compulsion to repeat, transference/countertransference and talking 

cure? The method used is a literature study. The result shows that: Freud’s 

theories regarding traumatic compulsion to repeat can be linked with LeDoux’s 

theory of ”emotional memory”. Freud’s theory of the death instinct as an 

explanation to the compulsion to repeat can be replaced by a modern 

neurobiological theory of ”emotional memory”. The part of the 

countertransference that is an emotion transferred from the patient to the analyst 

can happen with the assistance of mirror neurons through “embodied 

simulation”. This suggests that the phenomenon of the analyst being able to 

experience the patients emotion in himself does not have to imply that projection 

or intersubjective pressure have played a part in it. To be able to include this 

phenomenon in the concepts of transference and countertransference these need 

to be broadened or revised. It is possible to link and develop Freud’s theory of the 

talking cure with Deacon’s theory about symbolic communication. The results 

clinical implications are: Understanding of the traumatic compulsion to repeat as 

an expression of “emotional memory” demands work with this as an expression 

of memory processes. Understanding of the transference of emotion in 

transference/countertransference as possible through reflexive simulation 

processes, implies that projection or interpersonal pressure should not be 

preconceived in an emotion transference situation. It also implies that the 

emotional activation in the analyst should not by necessity be seen as an activation 

of the analyst’s internal objects together with emotions towards these. Deacon’s 

theory of symbolic communication implies that the talking cure should be used 

with awareness of its negative tendencies, visual thinking should not necessarily be 

considered non-symbolic and focus should be put on multiple ways of 

communication in the clinical situation.  

 

Nyckelord: psykoanalys, neurobiologi, upprepningstvång, trauma, överföring, 

motöverföring, talkur 

Keywords: psychoanalysis, neurobiology, compulsion to repeat, trauma, 

transference, countertransference, talking cure 
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1 Inledning 

Har Freud blivit ett omedvetet som återvänt? Freud talade om det bortträngdas 

återkomst, och när man ser det nytända intresset för Freuds tankar i en tid då 

Freud ansetts vara ”död” blir man lockad att tänka i dessa banor.  

 

NPSA (International Neuro-Psychoanalysis Society), en grupp psykoanalytiker 

och en grupp neurobiologer, är idag i färd med att skapa en ny disciplin; 

neuropsykoanalys. Vad som i början av 1990-talet startade som en interdisciplinär 

studiegrupp är på väg att bilda ett nytt institut och en ny vetenskap. Många av de 

vars röster kommer att höras i denna uppsats är medlemmar i denna 

förening.(Solms & Turnbull, 2005) 

 

Arnold M Cooper (Kandel, 2005), professor emeritus i psykiatri samt f.d. 

president för amerikanska psykoanalytiska föreningen, beskriver den moderna 

psykoanalytiska rörelsen som i ett tillstånd av teoretisk och klinisk spänning 

präglad av ovisshet och öppen debatt. Cooper beskriver hur man i den moderna 

psykoanalytiska rörelsen enats om att en teoretisk pluralism idag finns inom 

rörelsen. Denna teoretiska pluralism innebär olika syn på bakgrund till olika slags 

psykopatologi, olika syn på ursprung bakom motstånd att förändras, olika syn på 

hur centralt intrapsykisk konflikt skall ses samt olika syn på relationen mellan 

förflutet och nutid. Cooper beskriver också en pågående debatt över om 

psykoanalysen skall använda sig av någon form av vetenskaplig metodologi eller 

om psykoanalysen skall begränsa sig till att vara en hermeneutisk disciplin.  

 

Meningsskiljaktigheter finns idag ibland psykoanalytiker om psykoanalysen bör 

begränsa sig till att vara en hermeneutisk disciplin eller om psykoanalysen bör 

söka kontaktpunkter med neurobiologin. Meningsskiljaktighetens kärna är om 

psykoanalysen kan berikas av ett samröre med neurobiologin eller om 

psykoanalysen skall ses endast som en humanvetenskap, alltså en vetenskap som 

uteslutande rör människan som kulturell varelse. 

 

Kanske kan denna debatt vara ett symptom på att en del av Freud är på väg 

tillbaka- neurologen Freud.  

  

Uppsatsen är strukturerad så att grundläggande kunskap om hjärnan ges först, 

sedan avhandlas frågeställningens tre delar i var sitt avsnitt i samma följd som i 

frågeställningen. Dessa tre delar är i sin tur uppdelade i tre delar. En del som 

återger det psykoanalytiska begreppets innebörd. En del som återger 

neurobiologiska idéer och fynd som kan sammankopplas med det psykoanalytiska 

konceptet. Slutligen följer en analys. Sedan följer ett avsnitt som behandlar kritik 

mot det neuropsykoanalytiska projektet. Avslutningsvis följer: ”Resultat” och 

”Diskussion”.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats har som syfte att vidröra den större fråga som skapar 

meningsskiljaktigheten mellan de som tycker att psykoanalysen bör begränsa sig 

till att vara en hermeneutisk disciplin och de som tycker att psykoanalysen bör 

söka kontaktpunkter med neurobiologin. Frågeställningen är som följer: Kan den 

moderna neurobiologin bidra till en utveckling av de psykoanalytiska begreppen; 

upprepningstvång, överföring/motöverföring samt talkuren? 

 

3 Metod 

3.1 Litteratursökning 

Litteraturstudie blev den valda metoden då frågeställningen krävde insamling av 

en stor mängd information ifrån två vetenskapliga fält. Typen av litteraturstudie 

som valts är vad Friberg (2006) kallar en litteraturöversikt. Litteraturöversikten är 

ett strukturerat arbetssätt för att skapa en bild av ett valt område. Uppsatsen är 

också tvärvetenskaplig. Sunnemark och Åberg (2004) beskriver den 

tvärvetenskapliga uppsatsens resultat som ett bidrag till det sammanhang som 

studeras, men inte nödvändigtvis till den enskilda disciplinens kunskapsutveckling. 

”Generellt formulerat handlar tvärvetenskap om ett medvetet överförande av 

teorier och metoder mellan olika discipliner för att lösa ett konkret vetenskapligt 

problem” (Sunnemark & Åberg, 2004, s 55). Denna lösning bör resultera i klinisk 

användbarhet. Införlivandet av nya begrepp i den egna traditionen ställer höga 

krav på definitioner och medvetenhet om olika vetenskapstraditioners 

utgångspunkter (Sunnemark & Åberg, 2004).  

 

Sökning av neurobiologisk litteratur har gjorts genom databaserna: PsycInfo, 

Medline och PubMed då dessa har psykologisk respektive medicinsk inriktning. 

En sökning ”spegelneuroner+överföring” gjordes dessutom på Google. Sökning 

av psykoanalytisk litteratur har gjorts genom PEP. De författares namn som blivit 

funna genom sekundärsökningar inom det neurobiologiska fältet har gjorts en 

sökning på via databasen PsycInfo samt webbsökning genom Google, för att se 

om senare publikationer gjorts i ämnet som rörde frågeställningen, s.k. 

personsökning.  

 

Då frågeställningen täcker två vetenskapliga fält samt inbegriper tre av 

psykoanalysens mest centrala områden blev det nödvändigt att begränsa 

litteratursökningen så mycket som möjligt för att uppnå en rimlig söktid samt 

inläsningstid. Detta gjordes genom att använda kurslitteratur, ta hjälp i 

handledning och opposition av PM samt genom användande av 

sekundärsökningar. Hjälp med val av läsning samt förståelse av läsning av Lacans 

teorier har getts av Peter Jansson.  

 

Valet att utgå ifrån Stracheys översättning av Freud istället för en svensk 

översättning gjordes då all läsning av neurobiologisk litteratur skedde på engelska, 

vilket underlättade en läsning av Freuds neurologiska tankegångar på samma 
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språk. Det som sedan återgivits från Freuds texter har översatts i enlighet med 

böckerna i den svenska utgåvan ”Samlade skrifter av Sigmund Freud”; 

”Metapsykologi” (2003) och ”Psykoanalysens teknik”(2008).  

 

Litteratursökningarna redovisas i bilaga.  

 

3.2 Analys 

Urvalet av litteratur i en litteraturstudie skall uppfylla krav på vetenskaplighet och 

modernitet (Friberg, 2006). De neurobiologiska texter som använts uppfyller 

kvalitetskraven då de är vetenskapliga artiklar respektive fackböcker med 

hänvisningar till vetenskapliga artiklar, alternativt referenser till forskning. Båda 

dessa former av litteratur har genomgått vetenskaplig granskning. Texterna har 

konsekvent blivit valda efter så sent publikationsdatum som möjligt inom det 

valda ämnet inom neurobiologins fält. Den psykoanalytiska litteraturen är utifrån 

Fribergs (2006) kriterier för vetenskaplighet inte vetenskaplig. Detta problem 

ligger i uppsatsens syfte. Analysarbetet i den tvärvetenskapliga studien skall utreda 

om teorierna från de olika vetenskapliga fälten kan sammankopplas. En del i detta 

arbete är att avhandla frågor gällande vetenskapernas olika utgångspunkter, och 

hur dessa kan sammankopplas med medvetenhet om detta.”Kritik mot det 

neuropsykoanalytiska projektet” avhandlar denna fråga. En annan del av detta 

arbete består i att se om begrepp från de olika vetenskaperna kan sammankopplas. 

Denna diskussion kommer att föras under de tre analysavsnitten. Frågeställningen 

skall också behandlas i analysarbetet, vilket görs i de tre analysavsnitten. Upplägget 

med tre analysavsnitt syftar till att underlätta för läsaren. Resultatet av analyserna 

presenteras sedan under ”Resultat”. Ett ytterligare krav på den tvärvetenskapliga 

uppsatsen är att ge exempel på klinisk användbarhet av resultatet, med fördel 

under rubriken ”Resultatdiskussion”. 

 

4 Hjärnskiss 

För att det skall vara möjligt att följa med i den fortsatta framställningen behöver 

läsaren vara bekant med vissa strukturer i hjärnan och vissa av deras funktioner. 

Sammanställningen syftar på att ett så enkelt sätt som möjligt ge denna 

information. För enkelhetens skull återges inte några strukturer eller funktioner 

hos strukturer som inte har direkt relevans för att förstå den fortsatta 

framställningen. Inte heller återges några strukturella uppdelningar av hjärnan som 

inte refereras till i texten. Då hänvisningarna på bilderna är på engelska återges de 

engelska benämningarna inom parantes efter de svenska benämningarna då detta 

behövts för förtydligande. Illustrationer finnes i bilaga. 

 

Nervcellerna /Neuronerna i hjärnan består av en cellkropp (cell body), en mängd 

kortare utskott-dendriter och ett långt utskott-axon Nervcellerna blir förbundna 

med varandra genom att axon kopplas mot dendrit. Mellan dendriten och axonet 

finns en smal spalt-synaps. Över denna passerar signalsubstanser (kemiska 

substanser) från den ena nervcellen till den andra. Det är genom överföringen av 
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signalsubstanserna som hjärnans celler kommunicerar med varandra. (Solms & 

Turnbull, 2002/2005) 

 

Cortex eller hjärnbark (cerebral cortex) kallas det yttersta skiktet av hjärnan, 

bestående av ett antal mikroskopiska lager. I olika barkområden processas 

(behandlas) olika slags information. Frontalloben/Pannloben är en av 4 

huvudlober eller regioner av cortex i vardera hjärnhalvan. Frontalloberna/ 

Pannloberna är de som främst urskiljer människans hjärna från andra djurs. Det är 

också här som skillnaden är störst mellan barnet och den vuxna individen. 

Beteendemässigt kan det märkas i människans större förmåga till känslomässig 

självkontroll och flexibelt handlande i jämförelse med andra däggdjur, samt den 

vuxnes större förmåga på området än barnets. De främre systemen planerar och 

igångsätter handling d.v.s. är en viktig del av det motoriska systemet. Frontalloben 

kan delas upp i 3 funktionella delar; prefrontalcortex (prefrontala barken), 

premotoriska barken och motoriska barken. (Solms & Turnbull, 2002/2005) 

 

Premotoriska barken och motoriska barken igångsätter intentionella 

muskelrörelser (http://www.en.wikipedia.org; http://www.biology.about.org).  

 

Frontallobernas prefrontalcortex har möjlighet att i tanken pröva olika 

handlingsalternativ och utövar en hämmande kontroll över stereotypa beteenden. 

Prefrontalcortex utgör en överordnad instans i hjärnan där den högsta 

integrationen av information sker. Prefrontalcortex beräknar utefter denna 

samlade information vilket handlingsalternativ som är det bästa och igångsätter ett 

motoriskt svar. (Solms & Turnbull, 2002/2005) 

 

Hippocampus är en ursprunglig del av cortex (cerebral cortex), men räknas som 

en egen struktur (Solms & Turnbull, 2002/2005).  

 

 De flesta forskare på området är överens om att hippocampus tillsammans med 

omgivande kortikala strukturer (delar av cortex) bildar ett minnessystem (Coen & 

Eichenbaum, 1993; McClelland, McNaughton & O´Reilly, 1995; Murray, 1992; 

Zola-Morgan & Squire, 1993, refererade i LeDoux, 1998). 

 

Hippocampus tar emot information från en del av cortex som integrerar 

information från alla sinnen tillsammans. Hippocampus är därför väl lämpad att 

skapa komplexa minnen där många intryck binds samman i tid och rum. 

(LeDoux, 1998). Hippocampus tros skapa minnen i form av spatsiala och 

temporala dimensioner (van der Kolk, 1996). 

 

Thalamus är en del av diencephalon (mellanhjärnan), alltså inte en del av cortex 

(subkortikal struktur). Strukturer i hjärnan som är lokaliserade under cortex kallas 

med ett samlingsnamn subkortikala strukturer. Thalamus får 

sinnesinformation/perceptuell information från syn och hörsel direkt från 

näthinnan respektive innerörat. I thalamus sker sedan vidarekoppling till 
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barkområden (cortex) där informationen blir processad (perceptuellt 

processande). (Solms & Turnbull, 2002/2005) 

 

Amygdala är en grupp små kärnor i storhjärnan (cerebrum, se figur 4), alltså inte 

en del av cortex (subkortikal struktur) (Solms & Turnbull, 2002/2005). Amygdala 

har sedan länge ansetts vara viktig för emotionellt beteende. Studier har visat på 

att amygdala hör samman med känslor och reaktioner av fruktan/ångest (Adolphs 

m.fl., 1995; Beshara m.fl., 1995; Hamann m.fl., 1995; LeBar m.fl., 1995; LeDoux, 

1987, refererade i LeDoux, 1998). Flera studier har visat på att amygdala är 

inblandad i skapandet av minnen (Mishkin, 1978; Zola-Morgan m.fl., 1991, 

refererade i LeDoux, 1998). 

 

5 Upprepningstvång 

5.1 En genomgång av begreppet upprepningstvång 

I Bortom Lustprincipen (Freud, 1920) kan man urskilja två typer av 

upprepningstvång. Ett upprepningstvång som hör samman med neurotikerns 

reproduktion av bortträngt material som hör samman med infantila sexuella 

impulser och Oidipuskomplexet. Upprepningstvånget handlar här om att 

driftsmässiga impulser försöker få sitt utlopp utan att ta hänsyn till den yttre 

verkligheten.  Neurotikerns symptom är en kompromiss mellan den yttre 

verklighetens krav och de infantila sexuella impulserna.  

 

Detta sker i en symbolisk form, och symptomet konstitueras av mening (Matthis, 

1997). Eriksson (2010, s. 31) beskriver neurotikerns dilemma på ett talande sätt: 

 

Det finns ingen möjlighet för livets händelser att influera och förändra 

neurotikerns värld, av den enkla anledningen att dessa händelser redan i förväg 

(apriori) har investerats med en specifik och solid mening inom ramen för denna 

värld. Det enda sättet att lösa upp rigiditeten i den neurotiska världen är därför 

att genomlysa och därmed integrera de avspjälkade motiv och begär som skapat 

den – för, som sagt, den neurotiska världens överlevnad förutsätter att den erfars 

som en oberoende storhet som personen av en ödes nyck råkar vara placerad i.  

 

Ett annat upprepningstvång utkristalliserar sig i Freuds (1920) beskrivning av 

trauma. Freud beskriver traumat som; alla excitationer (med ursprung i det inre 

eller det yttre) som är starka nog att ta sig igenom en annars fungerande stimulus-

barriär. Freud (1920) anar bakom traumadrömmarnas upprepande karaktär en 

funktion hos den mentala apparaten mer primitiv än lustprincipen, då detta 

upprepande inte verkar följa denna princip. Han vidareutvecklar från detta teorin 

om dödsdriften (Freud, 1920), vars uppgift det är att återföra organiskt liv till ett 

livlöst tillstånd. Freud (1920) uttrycker dock själv, i en kritisk reflektion i slutet av 

artikeln, att även om upprepningstvånget vilar på kliniska observationer så är hans 

spekulationer kring dess bakgrund endast ett försök som kan visa sig ha lite 

bäring. Han hänvisar också till att nya biologiska upptäckter bättre kan erbjuda 

förklaringar i framtiden.  
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Liksom nämnts ovan såg Freud (1920) upprepningstvånget som ett driftsmässigt 

uttryck (trieb; svensk övers. drift; engelsk övers. instinct). Freuds begrepp ”trieb” 

täcker flera olika koncept (Strachey, 1966). Freud använder också ordet ”instinkt” 

ibland (Strachey, 1966). Det är oklart vad Freud tänkte sig för distinktioner mellan 

de olika koncepten. Ett sätt att förstå dess innebörd är genom Freuds beskrivning 

av ”trieb” i skriften ”Triebe unt Triebschicksale”(Strachey, 1966). I denna text 

talar Freud (1915a) om drift och driftsmässig stimulus som innifrån-kommande, 

något som erfars som ett behov, som kräver tillfredställelse och som igångsätter 

handling. Freud (1920) föreslår förekomsten av två grunddrifter; livs och 

dödsdriften. Övriga drifter ser Freud (1923, 1938) som blandningar av dessa.  

 

Freud ser överföringen som en form av upprepningstvång, en upprepning av det 

förflutna inte bara i relation till analytikern utan också övriga aspekter av 

livssituationen (Freud, 1914). Överföringssituationen beskriver Freud som en 

kamp mellan patient och analytiker, mellan driftsmässigt och intellektuellt liv, 

mellan att agera och förstå (Freud, 1912b).   

 

Freud skriver om upprepningen som ett sätt att minnas: ”As long as the patient is 

in the treatment he cannot escape from his compulsion to repeat, and in the end 

we understand that this is his way of remembering.” (Freud, 1914, s. 150). I linje 

med detta skriver Freud vid upprepande tillfällen (1912b, 1914) att patienten 

agerar och repeterar istället för att minnas. Han skriver även att alla 

psykoanalytiska tekniker deskriptivt sett haft samma mål; att fylla i luckor i minnet 

(Freud, 1914).  

 

5.2 Minnen och känslor 

5.2.1 Grundläggande känslor och deriverade känslor 

Joseph E. LeDoux, professor i neurovetenskap och psykologi (1998), och Jaak 

Panksepp, doktor i fysiologisk psykologi samt professor i psykologi (1998), är två 

emotionsforskare som båda anser att människan har flera olika styrsystem för 

grundläggande känslor (av dessa författare också kallade; instinkter, instinktuella 

operativa system, emotionella och motivationella system, känslomässigt drivna 

grundbeteenden, primitiva känslor, basala känslor, subkortikala  känslosystem) i 

hjärnan som hon delar med andra däggdjur. Deras gemensamma tanke är att 

evolutionen främjat utvecklingen av instinkter som ett sätt att understödja 

individens och artens fortlevnad. LeDoux väljer att inte introducera något eget 

förslag på vilka dessa instinktiva system kan vara, men antyder att instinkter som 

främjar överlevnad och prokreation såsom; försvar mot fara, sökande efter mat 

och partners, samt omsorg av avkomman mycket väl kan ha utvecklats såsom 

flera olika system i hjärnan. LeDoux antar också existensen av ett system för 

ångest/fruktan, vilket han koncentrerat sin forskning på. Panksepp föreslår 4 

emotionella och motivationella system som människan delar med andra däggdjur. 

De har blivit väl undersökta i omfattande forskning på djur och människor. Dessa 

är: 1) SEEKING circuits - nyfikenhet, intresse, förväntan vänd mot yttervärlden 

samt tillhörande system för tillfredställelse, njutning. SEEKING circuits hjälper 
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systemet att bibehålla balans gällande vissa driftsbehov såsom vatten och 

energibalans. 2)RAGE circuits – ilska;  när målinriktade planer går om intet, för 

att säkra frihet att handla eller tillgång till resurser. 3)FEAR and anxiety circuits – 

rädsla; för att skydda från fysisk skada. 4) PANIC circuits – separationsångest; 

garant för anknytning. 

 

Styrsystemen motiverar och förbereder organismen för handling, samt igångsätter 

motoriska svar. Deras huvudsakliga uppgift är att generera ett ändamålsenligt 

beteende som främjar överlevnad och prokreation. (Panksepp, 1998; LeDoux, 

1998) 

 

Beroende på hur komplex organismen och den omgivande miljön är räcker 

kanske inte några få känslomässiga standardreaktioner tillsammans med 

automatiska, stereotypa beteendemönster . Systemen är därför uppbyggda på så 

sätt att de lämnar luckor som kan fyllas i av erfarenhet. En fördel med detta är att 

det gör organismen anpassningsbar utefter olika yttre förutsättningar vilket ur ett 

evolutionärt perspektiv anses mycket fruktbart. Söksystemet är t.ex. objektslös 

och bygger på att man bygger upp en kunskapsbank gällande vilka objekt som 

tillfredställer vilka behov. Detta gäller människan och i viss utsträckning andra 

djur. (Solms &Turnbull, 2002/2005) 

 

Panksepp (1998) behandlar socio-emotionella system separat då han anser dessa 

vara mer komplexa (men ändå har en instinktuell grund). Panksepp anger 3 socio-

emotionella system; LUST and love circuit, CARE circuit (omvårdnad av 

avkomma), PLAY circuit. LeDoux (1998) talar om baskänslor och känslor av en 

högre ordning, icke-basala eller deriverade känslor, dit han räknar sociala känslor. 

Dessa känslor konstrueras genom kognitiva operationer. LeDoux liksom 

Panksepp anser att dessa kategorier av känslor har sin grund i baskänslorna. 

Skillnaden är att de deriverade känslorna är baskänslor som processats kognitivt 

(prefrontalcortex funktion). LeDoux lyfter också fram språkets betydelse för 

kognitivt processande av känslor. Han skriver att känslor blir annorlunda i en 

hjärna som kan klassificera och kategorisera upplevelser i ord än i en hjärna som 

inte kan detta. Skillnaden mellan rädsla, ångest, terror osv. skulle, anser han, inte 

vara möjlig utan språk. LeDoux anser att människan ofta kategoriserar upplevelser 

i språkliga termer och lagrar dem på sätt som gör att de kan bli tillgängliga genom 

språk.  

 

5.2.2 Två minnessystem i  systemet för ångest/fruktan 

LeDoux har via djurstudier, genom Pet-scan och lesionsmetoden (LeDoux m.fl., 

1986; LeDoux m.fl., 1990; LeDoux, Farb & Ruggiero, 1990; LeDoux, Sakagushi 

& Reis, 1984, refererade i LeDoux, 1998) urskilt två informationskanaler i 

systemet för ångest/fruktan. Dessa informationskanaler sammankopplar yttre 

stimuli med känslor. Även om inte lika ingående studier gjorts på de övriga 

systemen skulle man kunna tänka sig att de fungerar på liknande sätt. Den ena av 

dessa kanaler förbigår kortikala strukturer (cortex); går direkt från thalamus 

(sinnesinformation från syn och hörsel kommer hit först) till amygdala, och är en 
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snabb men oexakt informationskanal.  Detta då det thalamiska systemet inte kan 

göra fina distinktioner. Denna informationskanal är biased mot att framkalla 

responser. Den andra informationskanalen går från thalamus till cortex till 

amygdala. Denna informationskanal gör kognitivt processande (prefrontalcortex 

funktion) möjligt vilket innebär förmåga att ”hämma” responser och förmåga att 

göra fina distinktioner. 

 

LeDoux (1998) föreslår existensen av två minnessystem. Han tar stöd för sin teori 

i omfattande tidigare forskning (se ”Hjärnskiss”). Minnessystemen inbegriper 

minnen inlagrade i amygdala och därmed relaterade områden samt minnen lagrade 

i hippocampus med omgivande kortikala områden. Skillnaden mellan dessa typer 

av minnen är att minnena i hippocampus lagrar kontexuell information medan 

amygdala lagrar känsloinformation; vad LeDoux kallar ”emotionella minnen”. 

Minnen lagrade i amygdala kan aktiveras utan inblandning av cortex och utlöser 

då instinktuella stereotypa beteenden. Dessa minnessystem är oberoende av 

varandra även om de ofta fungerar parallellt. LeDoux föreslår att ovan nämnda 

minnessystem kan vara den neurobiologiska basen för traumatisk minnesförlust, 

vilket bekräftar Nadel och Jacobs (1985, refererad i LeDoux, 1998) förslag om 

förekomsten av två minnessystem (varav ett hippocampus) som grunden till 

traumatisk minnesförlust. Gällande traumatisk minnesförlust så har studier visat 

att minne förstärks av mild stress genom påverkan av adrenalin (Cahill m.fl., 1994; 

McGaugh, 1990; McGaugh m.fl., 1993; McGaugh m.fl., 1995, refererade i 

LeDoux, 1998) medan för höga halter kortisol genom stresspåverkan skadar 

hippocampus förmåga att skapa minnen (Bremner m.fl., 1995; McEwen, 1992; 

McEwen & Sapolsky, 1995; Sapolsky, 1990, refererade i LeDoux, 1998).  Denna 

negativa påverkan av stress har framförallt forskats på gällande ihållande stress 

under flera dagar. Hur enstaka traumatiska upplevelser påverkar hippocampus är 

ännu inte fastställt. Då hippocampus påverkas negativt i sin förmåga att skapa 

minnen kan ofullständiga minnen respektive inga minnen alls skapas i detta 

system av en händelse. Amygdala i sin tur påverkas inte negativt av stress, 

eventuellt ökar istället amygdala sin aktivitet under influens under stress. Denna 

teori har stärkts genom studier (Corodimas m.fl., 1994; Makino, Gold & Schulkin, 

1994; Swanson och Simmons, 1989, refererade i LeDoux, 1998). Sammantaget 

kan dessa processer göra att ”emotionella minnen” blir starka av en traumatisk 

händelse medan motsvarande kontextuella minnen av skeendet blir svaga eller 

obefintliga (LeDoux, 1998). En djurstudie (Quirk , Repa & LeDoux, 1995, 

refererad i LeDoux, 1998) har visat att minnen av rädsla blir outplånligt lagrade i 

amygdala. 

 

Att samma minnessystem finns i människan visar en studie av Antonio Damasio 

och hans team på (Bechara m.fl. 1995, refererad i LeDoux 1998, 2000; Schacter, 

1996), en studie av LaBar m.fl. (1995, refererad i LeDoux 1998, 2000; Phelps & 

LeDoux, 2005), studier av Cahill m.fl. (Cahill m.fl., 1995; Cahill m.fl, 1996, 

refererade i Cahill, 1997), en studie av Phelps m.fl. (2000, refererad i Phelps & 

LeDoux, 2005), en studie av Adolphs m.fl. (2005, refererade i Phelps &  LeDoux 

2005) samt två studier av Morris m.fl. (1998, refererade i Phelps & LeDoux 2005).  
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Daniel Schacter (1996), professor i psykologi på Harvards universitet, vars 

forskning fokuserar på biologiska och psykologiska aspekter av mänskligt minne, 

refererar till LeDoux angående känslomässiga minnens neurobiologi. Schacter 

(1996) myntade tillsammans med Peter Graf begreppen implicit och explicit 

minne.  

 

Traumaforskaren Bessel van der Kolk (1994 , 1996, 2004), medecine doktor, 

professor i psykiatri, hänvisar till LeDoux forskning om ”emotionella minnen”. 

van der Kolk (1994) föreslår liksom LeDoux två minnessystem i form av 

amygdala och hippocampus som grunden till traumatiska minnen, och påpekar 

(liksom LeDoux) möjligheten att det traumatiska återupplevandet är subkortikalt 

styrda reaktioner. 

 

En PET-scan studie (Rauch et al, 1996, refererad i van der Kolk, 1996, 2004; 

Schacter, 1996) visade att personer med PTSD under stimuli som påminde om 

traumat visade minskad aktivitet i det område i hjärnan där ord genereras för att 

sammankopplas med inre upplevelser. Starkt ökad aktivitet visade sig i Amygdala 

samt relaterade områden. Studien har replikerats vid två tillfällen av Shin m.fl. 

(1997,1999, refererade i van der Kolk, 2004). van der Kolk (1994) anser att dessa 

rön stödjer LeDoux hypotes om att emotionella minnen kan etableras utan 

medveten evaluering av prefrontalcortex. En intervjustudie (van der Kolk & 

Fistler, 1995, refererade i van der Kolk, 1996) visade på stora skillnader i hur 

traumatiska respektive icke-traumatiska minnen lagrats. Denna studie visade på att 

traumatiska minnen lagras i form av sensoriska fragment utan någon språklig 

komponent. Studier (van der Kolk & van der Hart, 1991; Terr, 1993, refererade i 

van der Kolk, 1996) visar på att traumatiska minnen är lagrade på perceptuell nivå. 

Dessa kan bestå i sensoriska, emotionella och/eller motoriska inlagringar, vilket 

ger minnena en tidlös karaktär och upplevs som ett återlevande (van der Kolk, 

2004). van der Kolk (1994) menar att målet för behandling av PTSD (Post 

Traumatiskt Stress Syndrom) är att hjälpa människor att leva i nuet, och att detta 

innebär att de traumatiska upplevelserna behöver bli lokaliserade i tid och rum 

och särskilda från nuet. De traumatiska minnena behöver bli placerade i en 

kontext och givna mening samt bli en del av personens förflutna (van der Kolk & 

McFarlane,1996). Oförmågan att processa information på en symbolisk nivå, 

vilket är nödvändigt för kategorisering och integration med andra upplevelser är 

enligt van der Kolk (1996) själva kärnan i PTSD:s patologi.  

 

van der Kolk påpekar att minskad ”hämmande” kontroll (prefrontalcortex 

funktion) kan ske bl.a. under sömn, vilket han tänker sig kan skapa förutsättningar 

för att de traumatiska drömmarna skall uppstå. 

 

5.3 Analys 

Freud föreslog förekomsten av två grunddrifter; livs- och dödsdriften. Han såg 

övriga drifter som blandningar av dessa. 
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Panksepp föreslog 4 grundkänslor; SEEKING, RAGE, FEAR, PANIC. Han såg 

övriga känslor som grundkänslor som blivit kognitivt processade.  

  

Freud såg upprepningstvånget som ett driftsmässigt uttryck d.v.s. något 

inifrånkommande, som erfars som ett behov, som kräver tillfredställelse och som 

igångsätter handling.  

 

LeDoux och Panksepp talade om styrsystem för grundläggande känslor eller 

instinkter. De beskrev att dessa motiverar och förbereder organismen för handling 

samt igångsätter motoriska svar. 

 

Freud såg också upprepningstvånget som ett sätt att minnas som sker genom 

agerande istället för genom förståelse/minnen. Freud observerade att 

upprepningstvånget i traumat inte följde lustprincipen.  

 

LeDoux teori om två minnessystem som den neurologiska basen för traumatisk 

minnesförlust föreslog att detta kan ske genom att ”emotionella minnen” av en 

traumatisk händelse blir starka medan ”kontextuella minnen” blir svaga eller 

obefintliga.  

 

Sammanfattningsvis kan vi se att Freuds traumatiska upprepningstvång går att 

sammankoppla med LeDoux ”emotionella minnen”. Detta då Freud ser 

upprepningstvånget som ett driftsmässigt uttryck och då hans beskrivning av 

drifter passar väl ihop med LeDoux och Panksepps beskrivning av styrsystem för 

grundläggande känslor, med skillnaden att Freuds begrepp är ett psykiskt begrepp 

som infångar det subjektiva upplevandet medan LeDoux och Panksepp beskriver 

samma fenomen utifrån ett objektivt neurologiskt perspektiv. Freud ser också 

upprepningstvånget som ett sätt att minnas som sker genom agerande, till skillnad 

från att minnas på vanligt sätt. ”Emotionella minnen” igångsätter instinktuella 

stereotypa beteenden och kan sakna eller ha bristfälliga åtföljande ”kontextuella 

minnen”. ”Kontextuella minnen” är vad man i vardagsspråk ofta kallar minnen då 

dessa minnen binder samman många intryck i tid och rum. 

 

Freuds observation av traumadrömmarnas upprepande karaktär kan också 

sammankopplas med den brist på ”hämmande” kontroll som sker i hjärnan under 

sömn, vilket van der Kolk föreslår. Freud själv föreslog också en försvagning av 

de hämmande systemen vid sömn (Solms & Turnbull, 2002/2005). 

 

Slutligen kan man konkludera att Freuds teori om dödsdriften som förklaring till 

det traumatiska upprepandet kan ersättas av en modern neurobiologisk teori om 

”emotionella minnen”. 
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6 Överföring/motöverföring  

6.1 En genomgång av begreppen överföring/motöverföring 

It is a very remarkable thing that the Usc. Of one human being can react upon 

that of another, without passing through the Cs. This deserves closer 

investigation, especially with a view to finding out whether preconscious activity 

can be excluded as playing a part in it; but, descriptively speaking, the fact is 

incontestable. (Freud, 1915c, s. 194) 

 

Christopher Bollas (2007) ser i detta citat stöd för omedveten perception. Bollas 

hänvisar till ytterligare ett citat av Freud som talar om omedveten perception. 

Freud skriver här att analytikern; ”must turn his own unconscious like a receptive 

organ towards the transmitting unconscious of the patient.” (Freud, 1912a, s. 

115). Även om Freud aldrig utvecklade en teori om omedveten perception finner 

Bollas i dessa citat stöd för en sådan underliggande (ej uttalad) teori hos Freud. 

Bollas utvecklar ifrån detta sin teori om ”the unthought known” vilket inbegriper 

icke-verbala minnen av barnets preoidipala samspel med modern och dess bidrag 

till strukturerandet av jaget. Bollas ser detta samspel som det omedvetnas 

ursprung/matris och därmed grunden för den omedvetna kommunikationen. 

Bollas ser överföringen som en form av omedvetet tänkande mellan två 

omedvetna format av barnets preoidipala samspel med modern.”In order to find 

the patient we must look for him within ourselves.”(Bollas citerad i Gabbard, 

1995, s 481). Bollas (2007) sammankopplar Freuds positiva överföring med det 

preoidipala barnets samspel med modern. Bollas (2007) påpekar att Freuds 

koncept sakföreställning (Freud, 1915c) förutsätter icke-verbala minnen (läs mer 

under rubriken: ”Talkuren”).  

 

Freuds egna överföringsbegrepp innehåller libidinösa impulser, riktade bl.a. mot 

analytikern i behandlingen, vilka i det förflutna riktades mot oidipala objekt 

(Freud,1914, 1912b, 1915b). Överföringen är ett resultat av repressionen som 

hindrar medveten hågkomst. Freud (1912b) skiljer mellan positiv och negativ 

överföring. Den positiva överföringen ser Freud som en förutsättning för att den 

analytiska behandlingen skall kunna utföras (etablerandet av en arbetsallians). 

Motöverföring talar Freud (1915b) om i form av att analytikern svarar på de 

oidipala libidinösa impulserna.  

 

Otto Kernberg (1965) beskriver två synsätt på motöverföring. Ett klassiskt synsätt 

som definierar motöverföring som analytikerns omedvetna reaktion på patientens 

överföring. Detta synsätt tenderar också att se analytikerns överföring som 

ursprunget ur analytikerns neurotiska konflikter. Kernberg kallar det andra 

synsättet för ett totalistiskt synsätt. Detta synsätt ser motöverföring som 

psykoanalytikerns totala emotionella reaktion på patienten i 

behandlingssituationen. Detta synsätt anser att analytikerns emotionella reaktion 

på patienten kan ge information om patienten. Det klassiska synsättet kritiserar 

det totalistiska för att göra begreppet för brett och genom detta förlora mening. 

Det totalistiska synsättet kritiserar det klassiska för att inte använda icke-verbal 
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kommunikation som en källa för att förstå patienten. Glen O Gabbard (1995) ser 

dock ett närmande mellan dessa två synsätt i att de nu nått enighet i att 

motöverföring kan användas för att förstå patienten. Att motöverföringen 

representerar en gemensam skapelse som involverar bidrag från både analytiker 

och analysand förespråkar nu både klassiska analytiker, moderna kleinianer, 

relationsteoretiker och socialkonstruktivister. Ett annat område av 

överrensstämmelse är att man tänker sig att patienten kommer att försöka få 

analytikern att svara på överföringen, t.ex. genom projektion eller intersubjektiv 

press.  

 

Heinrich Racker (refererad i Kernberg, 1965) skiljer mellan två typer av 

motöverföring. ”Concordant identification” och ”complementary identification”. 

”Concordant identification” är analytikerns identifikation med motsvarande delar 

av patientens psykiska apparat. Under ”concordant identification” upplever 

analytikern i sig själv den centrala känsla som patienten upplever på samma gång. 

Racker föreslår att man kan se empati som ett direkt uttryck för ”concordant 

identification”. I ”complementary identification” identifierar sig analytikern med 

patientens överföringsobjekt. I denna position erfar analytikern den känsla som 

patienten tillskriver överföringsobjektet medan patienten upplever den känsla som 

denne kände i samspel med detta. Racker (1988) tänker sig att empatin som 

uppkommit genom ”concordant identification” väcker eget återupplevande av 

tidiga processer hos analytikern som lägger grunden för en förmåga att förstå 

patientens processer. Det är viktigt att förstå detta resonemang i ljuset av att de 

processer som lagt grunden till jagstrukturen är tidiga. Racker gör också skillnad 

på neorotisk överföring/motöverföring och överföring/motöverföring vid 

personlighetsstörningar. Racker (1988) menar att känsloöverföringen i samband 

med ”complementary identification” också kan ske som en reaktion på patientens 

känsla, d.v.s. att analytikerns ovilja eller oförmåga att möta motsvarande känslor i 

sig själv, ”concordant identification”, leder till en känslomässig reaktion hos 

analytikern som påminner om ett inre objekt i patienten, vilken aktiverar dessa i 

relation till analytikern som i respons aktiverar egna inre objekt som påminner om 

patientens, och identifierar sig med dessa. 

 

Racker (1988) ser ”concordant identification” som en form av vad Freud kallade 

positiv överföring. 

 

6.2 Spegelneuroner 

Spegelneuroner upptäcktes av Giacomo Rizzolatti, neurofysiolog och professor i 

mänsklig fysiologi, och hans team (Luciano Fadiga, Leonardo Fogassi, Vittorio 

Gallese) på Universitetet i Parma först genom studier på makaker (apor) i början 

av 1990-talet (Rizzolatti & Sinigaglia, 2006/2008). Senare studier har påvisat 

spegelneuroner även hos människor (Altshuler m.fl., 1997, 2000; Cochin m.fl. 

1998, 1999; Fadiga m.fl., 1995, Gangitano m.fl., 2001; Rizzolatti m.fl., 1996, 

refererade i Rizzolatti & Sinigaglia, 2006/2008) Dessa neuroner aktiveras i 

samband med motoriska handlingar riktade mot objekt oavsett om handlingen 

utförs av jaget eller någon annan som jaget observerar hos apor, och hos 
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människor även i handlingar som inte är objektrelaterade. Spegelneuronerna kodar 

sensorisk information i motoriska termer. Detta skapar en potentiell motorisk 

handling hos observatören som gör det möjligt för observatören att direkt 

igenkänna dessa handlingar, utan mer komplexa kognitiva operationer 

(prefrontalcortex funktion). Människors spegelneuron-system förefaller inkludera 

större delar av cortex än hos apor. (Rizzolatti & Sinigaglia, 2006/2008) 

 

Gällande spegelneuroners inblandning i förmågan hos människor att dela känslor 

indikerar kliniska data att upplevelse av äckel samt observation av äckel i andra 

involverar samma neurala kretsar, vilket indikerar en speglande mekanism. 

(Wicker m.fl., 2003, refererad i Rizzolatti & Sinigaglia, 2006/2008).  

 

Vittorio Gallese, medecine doktor, neurofysiolog och professor i mänsklig 

fysiologi, Eagle & Migone (2007) föreslår att det sensomotoriska systemets 

relativa integritet genom spegelneuronsystemet skapar en neurologisk grund för 

att en människa skall kunna förstå och uppleva en annan människas känslor. 

Deras teori kallad ”embodied simulaton” involverar fler system än 

spegelneuronssystemet. Studier som deras hypotes vilar på förutom studien av 

Wicker m.fl.(2003, refererad i Rizzolatti & Sinigaglia, 2006/2008) är sådana som 

visar att självupplevda sensationer och observation av andra som upplever 

sensationer aktiverar samma områden i hjärnan. Studier som visat på detta är 

studier gällande delad upplevelse av beröring (Keysers m.fl., 2004; Blakemore 

m.fl., 2005, refererade i Gallese m.fl., 2007). Även studier gällande delad 

upplevelse av smärta har visat på detta (Single neuron recording experiments: 

Hutchinson m.fl., 1999; fMRI studier: Singer m.fl., 2004; Morrison m.fl., 2004; 

Jackson, Meltzoff, & Decety 2005; Botvinick m.fl., 2005, refererade i Gallese m.fl., 

2007) Studien av Blakemore m.fl.visar på att upplevandet av egna respektive 

andras taktila sensationer genom observation endast är en fråga om grad av 

aktivering av samma områden i hjärnan, vilket Blakemore m.fl. föreslår kan göra 

det möjligt för personen att avgöra vem som upplever sensationen.  

 

Andra studier som de använder som stöd för teorin om ”embodied simulation” är 

studier som visat att samma ansiktsmuskler aktiveras på observatören som den 

observerade gällande ansiktsuttryck (Dimberg, 1982; Dimberg & Thunberg, 1998; 

Dimberg, Thunberg & Emehed, 2000; Lundqvist & Dimberg, 1995, refererade i 

Eagle, Gallese & Migone, 2009). Simulation av en annans ansiktsuttryck har också 

visats åtföljas av en viss grad av den känslan som simulerats (Ekman 1993, 

refererad i Eagle m.fl., 2009). 

 

Sammantaget motsäger teorin om ”embodied simulation” att förmågan att leva sig 

in i andras känslor är en process som kräver ”a theory of mind ”. Den andres 

känsla återskapas och upplevs i observatören. (Gallese m.fl., 2007) 

 

Gallese m.fl. (2007) tar upp Freuds observation kring kommunikation mellan 

analytikerns och patientens omedvetna i den analytiska situationen. Gallese m.fl. 

föreslår att den omedvetna kommunikationen mellan analytikern och patienten 
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kan ske med stöd av spegelneuroner genom ”embodied simulation”. Gällande 

känslor kan känslotillstånd hos patienten aktivera en automatisk 

simulationsprocess i analytikern som återskapar samma känslotillstånd hos 

analytikern.  

 

6.3 Analys 

Det utkristalliseras två grupper av överföring; neurotisk överföring och överföring 

vid personlighetsstörning. Bollas liksom Racker, då denne talar om ”concordant 

identification”, kan förstås som att de talar om överföring av tidiga 

jagstrukturerande processer då jaget inte är separerat från objektet. Detta blir en 

överföring av en symbiotisk relation.  

 

Freuds överföringsbegrepp däremot innehåller libidinösa impulser, riktade b.la. 

mot analytikern i behandlingen, vilka i det förflutna riktades mot oidipala objekt. 

Detta blir en överföring av inre objekt.  

 

Bollas liksom Racker hänvisar till ett samband mellan ovan nämnda form av 

överföring och vad Freud kallade positiv överföring.  

 

Rackers ”concordant identification” innebär både att analytikern i sig upplever 

den centrala känsla som patienten upplever samt att mentalt material som 

möjliggör en förståelse av patienten blir tillgängligt. Rackers ”complementary 

identification” innehåller en känslomässig reaktion hos analytikern på patientens 

känsla samt mentalt material i form av aktivering av inre objekt hos analytikern 

med koppling till inre objekt hos patienten. ”Embodied simulation” ger endast en 

förklaring till hur känslan kan överföras. Racker tänker sig att överföringen av 

känslan sker som ett resultat av identifikationen, alltså ”a theory of mind”, vilket 

inte behövs enligt ”embodied simulation”. Man kan istället enligt denna teori 

tänka sig att aktiveringen av det mentala materialet är en konsekvens av den 

överförda känslan.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konkludera att en del av motöverföringen i form av ett 

känslomässigt tillstånd hos analytikern som reaktion på en känsla som härstammar 

från patienten kan ske med stöd av spegelneuroner genom ”embodied 

simulation”. Detta föreslår att fenomenet att analytikern kan uppleva patientens 

känsla i sig själv inte behöver bero på projektion eller interpersonell påtryckning, 

vilket innebär att begreppen överföring och motöverföring eventuellt bör vidgas, 

eller omarbetas.  

 

7 Talkuren 

7.1 En genomgång av begreppet talkuren 

Det finns en intellektuell funktion hos oss som kräver förenhetligande, 

sammanhang och begriplighet hos allt material som kommer i dess väg, vare sig 

detta härrör från varseblivningen eller från tänkandet, och det tvekar inte att 
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framställa ett oriktigt sammanhang ifall det på grund av särskilda omständigheter 

inte förmår fastställa det riktiga (Freud, 1913, citerad i Reeder, 1992, s. 50) 

 

”The symbolic capacity seems to have brought with it a predisposition to project 

itself into what it models”(Deacon, 1997,  s. 435). “Wherever we look, we expect 

to find purpose“(Deacon, 1997, s. 435) 

 

In us, this appears to be the expression of what I have called front-heavy 

cognition, driven by an overactive, busybody prefrontal cortex. It gets expressed 

as a need to recode our experiences, to see everything as a representation, to 

expect there to be a deeper hidden logic. (Deacon, 1997, s. 436) 

 

Freud föreslog i sin text ”Det Omedvetna” (1915c) att det som särskilde 

medvetna tankar var att dessa sammanförde perceptuella minnesbilder 

(minnesbilder av tinget eller därifrån härledda minnesspår, vilka härstammar från 

den sinnliga varseblivningen) med ord, medan omedvetna tankar bestod av endast 

de perceptuella minnesbilderna. Freud (refererad i Solms & Turnbull, 2002/2005) 

förklarade också här att detta var grunden för talkuren. Freud (1915c) tänkte sig 

att denna process av länkande av perceptuella minnesbilder med ord kunde utgöra 

en högre psykisk organisation som gjorde primärprocess efterföljt av 

sekundärprocess. Freud kallade de perceptuella minnesbilderna för 

sakföreställningar och orden för ordföreställningar. Han tänkte sig att 

sammanlänkningen skapade möjlighet för att tankarna skulle kunna bli medvetna. 

Det borträngda definierade Freud som det som förvägras sammanlänkning med 

ord. Freud (1923) ansåg att det även fanns andra sätt för det omedvetna att bli 

medvetet. Han ansåg att detta även kunde ske genom perceptuella minnesbilder 

såsom visuella bilder samt genom upplevande av känslor.  Freud ansåg dock att 

detta var ett ofullständigt sätt att bli medveten. 

 

Det som speciellt utmärkte språkligt förbundet tänkande från visuellt tänkande 

tänkte sig Freud vara att relationen mellan ”bilder” inte kan uttryckas genom 

bilder men med ord (1923). Freud (1923) tänkte sig att visuellt tänkande stod 

närmare omedvetna processer (läs primärprocess), vilka bl.a. var ”tidslösa” på så 

sätt att de ej var organiserade efter tid eller påverkades av tid (Freud, 1920), och 

att det var ett äldre tänkande (Freud, 1923). Båda tankesätten byggde, enligt 

Freud, på perceptuella minnesbilder. Freud tänkte sig att även 

ordföreställningarna härstammade från den sinnliga varseblivningen(1915c). 

 

Freud utvecklar inte här vad det är som ger ord denna förmåga att skapa 

relationer mellan bilder eller vad denna relation består i.  

 

Någon som har vidareutvecklat tänkandet kring språkets och symbolens funktion 

i psykoanalysen är Jaques Lacan. Lacan tar inspiration från Saussures strukturella 

lingvistik, som han omarbetar, samt Lévi Strauss antropologi (Reeder, 1992).  
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Lacan framlyfter språkets enorma innebörd för människan vilket framgår med all 

önskvärd tydlighet i följande citat: ”Människan talar således, men endast därför att 

symbolen har gjort henne till människa.” (Lacan, 1989, s. 106).  Lacan (1989) 

tänker sig att språket införlivar människan i en social och kulturell kontext samt 

underordnar henne under en kulturell lag som reglerar släkt-och äktenskapsband. 

Språkets trancenderande kvalitet gör löften och lagar möjliga liksom framtid så 

avlägsen att den även överskrider tidens slut. Något Lacan på ett poetiskt sätt 

beskriver i följande citat: 

 

Symbolerna omsluter faktiskt människans liv i ett nät så fullständigt att de, innan 

hon kommer till världen, sammanför dem som kommer att alstra henne ”genom 

kött och blod”, att de vid hennes födelse bär fram, med stjärnornas om än inte 

med féernas gåvor, hennes ödes mönster, att de skänker orden som gör henne 

till en trogen eller till en avfälling, och lagen för de handlingar som kommer att 

följa henne till och med ända dit där hon ännu inte är och även bortom döden, 

och att genom dem kommer hennes slut att få sin mening i den yttersta domen 

där ordet ger absolution åt hennes vara eller dömer det- utom fall hon når det 

subjektiva förverkligandet av varat-till-döden. (Lacan, 1989, s. 109) 

 

Lacan (refererad i Reeder, 1992) tillskriver en tendens till att se sammanhang där 

sådana inte finns till vad han kallar ”den imaginära ordningen”. Denna ordning 

hör samman med vad Lacan kallar ”spegelstadiet”. Wallenstein (1996) beskriver 

kortfattat Lacans teori om ”spegelstadiet” som att det består i att den personliga 

identiteten uppstår genom att barnet speglar sig i något som återger en idealbild. 

Den personliga identiteten bygger således på en felaktig bild. Bilden i sig, kopplad 

till blicken och den visuella perceptionen, anser Lacan skapa en illusion, ett 

misskännande. Wallenstein (1996) skriver på följande sätt om Lacans ”imaginära” 

respektive ”symboliska” ordning; ”det imaginära rör den ännu språklösa 

identifikationen av ett själv, det symboliska innebär att detta subjektet sätts in i en 

socialitet…” (s. 21-22) 

 

7.2 Symbolisk kommunikation 

It is not just the origins of our biological species that we seek to explain, but the 

origin of our novel form of mind. Biologically, we are just another ape. Mentally, 

we are a new phylum of organisms. In these two seemingly incommensurate 

facts lies a conundrum that must be resolved before we have an adequate 

explanation of what it means to be human. (Deacon, 1997, s. 23) 

 

” We inhabit a world full of abstractions, impossibilities and paradoxes. “  

(Deacon, 1997, s. 21-22) 

 

Terrance Deacon (1997), professor i biologisk antropologi och lingvistik vars 

forskning kombinerar bl.a. lingvistik, evolutionsbiologi, antropologi och 

neurobiologi, har utvecklat en teori om att hjärnan och språket utvecklats 

tillsammans. Teorin bygger på att ”tecken” eller referenser för eller till något 

annat, kan vara av olika slag. D.v.s. ord eller gester är ”tecken” av olika slag som 
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refererar till något annat, men länken mellan dem och vad de refererar till kan se 

väldigt olika ut. 

 

Deacon (1997) utgår ifrån filosofen Charles Sanders Peirce tre kategorier av 

referentiella associationer: ikon, index och symbol. Ikon innebär att länken mellan 

det betecknande och de som betecknas utgörs av likhet. Index innebär att länken 

mellan det betecknande och det som betecknas utgörs av ett kausalt samband t.ex. 

en förbindelse i tid eller rymd. Symbol innebär att länken mellan det betecknande 

och det som betecknas utgörs av en överenskommen länk.  Peirce menade också 

att dessa utgjorde nivåer av tolkning, d.v.s. att de är nivåer i en hierarkisk struktur 

där mer komplicerade former av referenser är uppbyggda av enklare. Detta 

innebär att indexiell referens bygger på ikonisk referens och symbolisk referens på 

indexiell referens. Deacon tänker sig ikonisk referens som beroende på brist på 

distinktion. Deacon tänker sig indexiell referens som beroende av detta och mer, 

nämligen inlärning. Detta innebär dock inte att ikon och index skall likställas med 

perception och inlärning, anser Deacon, snarare utgör de den neurala grunden för 

dessa. Symboler, tänker sig Deacon, bygger i sin tur på index som omarrangerats 

med nya (överenskomna) associativa förbindelser. Symboler får sin innebörd 

genom sin relation till andra symboler. De hänvisar inte direkt till objekt i den 

yttre världen utan bara indirekt till dessa genom att hänvisa till andra symboler. 

Detta gör att de kan referera också till sådant som inte är närvarande i tid och rum 

såsom framtiden och (o)möjliga skeenden.  

 

 “the symbolic recoding of these relationships is not learned in the same way; it 

must instead be discovered or perceived, in some sense, by reflecting on what is 

already known.” (Deacon, 1997, s. 93) 

 

Det är intressant att här notera likheten med psykoanalysens insikt. 

 

Anatomiskt associerar Deacon (1997) ikon och index med perceptuellt 

processande, och symbol med vidare processande i prefrontalcortex.  

 

“Symbol use itself must have been the prime mover for the prefrontalization of 

the brain in hominid evolution.” (Deacon, 1997, s. 336) 

 

Deacon (1997) tänker sig som nämnts att språk och hjärna utvecklades 

tillsammans. Han tänker sig vidare att genom att hjärna och språk utvecklades 

tillsammans har språket påverkat även neurala processer som inte är relaterade till 

språk, genom att vara med och forma den mänskliga hjärnan. Detta har skapat en 

unik kognitiv stil hos människan. Denna kognitiva stil, som utmärks av 

prefrontalcortex funktion, utmärker sig i förmågan att ”hämma” tendensen att 

agera på enkla korrelativa kopplingar mellan instinkter och yttre objekt, d.v.s. 

prefrontalcortex kontroll över andra processer i hjärnan. Symbolisk förmåga ligger 

också, enligt Deacon, bakom prefrontalcortex förmåga att bygga upp 

tankemodeller om möjliga framtida skeenden. Solms och Turnbull (2002/2005) 

hävdar att det är tack vare de områden i hjärnan som svarar för den språkliga 



  

18 
(37) 
 

 

förmågan tillsammans med de överordnade systemen i prefrontalcortex som 

människan kan omvandla konkreta förnimmelser till abstrakta tankar och 

begrepp, samt formulera medvetna tankar om relationer mellan olika objekt. De 

hävdar också att språket är ett kraftfullt verktyg för att etablera överordnade, 

reflekterande och abstrakta förbindelser mellan de konkreta elementen i 

varseblivning och minne. Solms och Turnbull hänvisar till Luria och Yudovichs 

(1959) forskning gällande hur handling omvandlas till tanke genom språk och 

möjlighet till självkontroll uppstår. Denna forskning som görs på ett tvillingpar 

med störd språkutvecklig visar på att språk är basen för planering, orientering, 

narrativ förmåga och förståelse, förmåga att överskrida den omedelbara 

situationen, abstraktionsförmåga och generalisering/kategoriseringsförmåga, 

”hämning” av handling och därmed fullföljande av planerade mål. Deras 

forskning får stöd av Piotr Gal´perin (1992), utbildningspsykolog, som hävdar att 

språket blir ett verktyg för barnet att organisera sitt beteende och sedan sina 

tankar. Psykologerna Elisabeth E Franz och Grant Gillet, (2011) refererar till 

Luria gällande att högre mentala processer formas och sker på basen av språklig 

aktivitet. Alexander R Luria, neurolog, introducerade tanken om funktionella 

system i hjärnan (Solms & Turnbull, 2002/2005), samt utvecklade tillsammans 

med Vygotsky och Leont´ev en psykologi som främst fokuserade på språkets 

påverkan på utveckling av högre mentala funktioner (en.wikipedia.org). 

 

Varför utvecklade då människan en symbolisk förmåga? Deacons (1997) teori om 

detta bygger på Darwins teori om naturligt urval vidareutvecklad av psykologen 

Baldwin. Baldwin föreslog att beteende kan påverka evolutionen genom att 

förändra den miljö eller det levnadssätt som organismen har. Deacons teori är att 

människan utvecklade symbolisk kommunikation som ett resultat av att 

människan började äta kött (vilket kan ha berott på torrperioder), något som 

utmärker människan från andra primater. Som ett resultat av detta behövde 

männen i flocken samarbeta, i de fall andra primater i särskilda fall jagar görs detta 

i flock. Kvinnorna, som p.g.a. sina reproduktiva egenskaper inte alltid kunde jaga, 

blev beroende av männen för tillgång till kött. Det som utmärker människan ifrån 

andra djur i hennes sätt att leva tillsammans är att detta sker i form av både 

parbildning och samarbetande gruppkonstellationer. Detta ställer krav på 

stabiliteten i parbildningarna. För att mannen skall vilja försörja kvinnan med kött 

under t.ex. graviditet behöver han utifrån hans evolutionära mål, (överleva och 

reproducera sig) veta att barnen är hans. Kvinnan behöver utifrån sina 

evolutionära behov veta att han kommer att försörja henne (och barnen) med kött 

under dessa perioder. Deacon tänker sig att parbildning i den bemärkelse som 

behövdes för att lösa denna ekvation bara kunde göras symboliskt, då den innebar 

ett löfte om sexuell exklusivitet. Ett löfte hänvisar till något i framtiden samt gör 

distinktion mellan vad som är tillåtet och inte (en överenskommelse), vilket är 

symboliskt i sin karaktär. Detta löfte kallas äktenskap och är essentiellt universiellt.  

Deacon hänvisar till antropologen Lévi-Strauss gällande att äktenskap även länkar 

paret till den sociala grupp de tillhör genom löften mellan släkten. Symboler 

kunde på så sätt skapa sociala kontrakt.  
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Deacon (1997) antar att det som favoriserade utvecklingen av talat språk som 

huvudsaklig symbolisk kommunikation var vokalisationens möjlighet att 

producera och kombinera en stor mängd symboler, vilket gjorde denna 

symboliska kommunikation mindre begränsad än sådana som innebar gester eller 

inkluderade objekt. Deacon talar också om bildskapande som symboliskt och 

imagistiskt tänkande som potentiellt symboliskt. Deacon utgår ifrån att det talade 

språket utvecklades och användes parallellt med andra symboliska 

kommunikationssystem, och inte var samma relativt oberoende och kompletta 

system som det är idag. Deacon varnar även för strömningar inom lingvistiken 

som ser språket som fullständigt oberoende och komplett idag. Han påpekar 

också att då människans hjärna nyligen blivit omgjord för att underlätta språkigt 

processande är det troligt att den favoriserar det icke-lingvistiska processandet. 

 

Evolutionen av symbolisk kommunikation är speciell på så vis att den får ett slags 

eget liv. Detta genom att nya anpassningar kan vidareföras kulturellt utan att dessa 

behöver vänta på den mycket långsammare biologiska evolutionära utvecklingen.  

Det betyder också att människan inte kan förstås endast som biologisk varelse 

utan hennes sociala och kulturella kontext.(Deacon, 1997) 

 

7.3 Analys 

Det är lätt att i Freuds sakförställning igenkänna vad Deacon talar om som index 

och ikon, samt att i Freuds begrepp ordföreställning igenkänna vad Deacon talar 

om som symbol. Index och ikon samt sakföreställning kopplas till perception 

samt till inlärning respektive minne. Det är viktigt att tolka detta i ljuset av att 

modern neurobiologi oftast talar om perceptuell inlagring i form av inlärning och 

sällan som minnen, även om innebörden är densamma (Solms & Turnbull, 

2002/2005). Båda tänker sig icke-lingvistiska tankeprocesser som är äldre än 

lingvistiska tankeprocesser samt att placering i tid tillhör det lingvistiska 

processandet. Trots att det är tydligt att Freud kopplade det visuella tänkandet till 

icke-lingvistiska tankebanor kan man, utifrån Deacons tänkande, tänka sig även en 

symbolisk tankebana i form av bilder. Man kan då sammankoppla Freuds syn på 

visuellt tänkande som mindre komplett i sin förmåga att uttrycka relationer mellan 

olika element än verbalt tänkande, med Deacons tanke om att det verbala språket 

favoriserats utifrån dess potential att producera och kombinera en stor mängd 

symboler.  

 

Anatomiskt föreslår Deacon att index och ikon hör samman med perceptuellt 

processande, samt symbol med vidare processande i prefrontalcortex. Deacon 

föreslår att den parallella utvecklingen av hjärna och språk skapade en unik 

kognitiv stil hos människan, en stil som präglas av förmågan att ”hämma”, samt 

skapa tankemodeller om möjliga framtida skeenden. Denna teori får stöd av 

Solms och Turnbull (2002/2005) samt Luria och Yudovich (1959). 

 

Lacan och Deacon lyfter båda fram språkets enorma innebörd för människan. 

Man kan jämföra citatet av Deacon som inleder avsnittet ”Språk” med följande 

citat av Lacan: ” Människan talar således, men endast därför symbolen gjort henne 
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till människa.” (Lacan, 1989). De är överrens om att språket införlivar människan i 

en social och kulturell kontext.  De är också överrens om språkets 

transcenderande kvalitet som gör löften och lagar möjliga liksom förmågan att 

överskrida nuet. 

 

En viktig skillnad mellan Lacan och Deacon ser vi dock i citaten som inleder 

”Talkuren”. Deacon gör det här klart att den symboliska kapaciteten bär med sig 

en tendens att se sammanhang även där sådana inte finns. Lacan i sin tur hänvisar 

denna tendens till illusionen i bilden, kopplad till blicken och den visuella 

perceptionen. Freud (1915c) själv talade dock om schizofrenin som ett uttryck för 

ordpresentation utan kontakt med sakpresentation, där sakpresentationer börjar 

behandlas som ordpresentationer. Detta kan sammankopplas med Deacons 

beskrivning av en tendens att se allt som en representation, även om Freud 

(1915c) såg detta som att orden omarbetats av primärprocessen. Freud (1915c) 

påpekar att filosoferande och tänkande i abstrakter kan påminna om 

schizofrenikerns sätt att tänka.  

 

Sammanfattningsvis kan man konkludera att Freuds teori om talkuren 

sammankopplas med Deacons teori om symbolisk kommunikation. 

 

8 Kritik mot det neuropsykoanalytiska projektet 

We have found it necessary to hold aloof from biological considerations during 

our psycho-analytic work and to refrain from using them for heuristic purposes, 

so that we may not be misled in our impartial judgement of the pycho-analytic 

facts before us. But after we have completed our psycho-analytic work we shall 

have to find a point of contact with biology; and we may rightly feel glad if that contact 

is already assured at one important point or another (Freud, 1913, citerad i 

Schore, 1997, s. 812) 

 

Det hela börjar med texten ” Project for a Scientific Psychology” skriven (men 

aldrig utgiven) av Freud år 1895 (Strachey, 1950, refererad i Schore, 1997). Här 

gör Freud ett försök att integrera sin kunskap om hjärnans anatomi och fysiologi 

med hans erfarenhet inom psykologi och psykopatologi till ett sammanhållet helt. 

Han skriver att textens mål är att erbjuda en psykologi som skall bli en 

naturvetenskap. I denna text presenteras de för psykoanalysen mycket centrala 

koncepten; primär och sekundärprocess, principerna lust och olust, 

konstansprincipen, verklighetsprövning, katexis, identifikation, regression. 

Systemen för minne, perception, omedveten och förmedveten aktivitet, 

drömmarnas önskeuppfyllande funktion samt naturen hos affekt och motivation. 

Alla dessa begreppoch konstruktioner presenteras i kontexten av ett försök att 

bygga en neuropsykologisk modell av hjärnans fungerande. Freud ger dock aldrig 

ut texten.  I ett brev till Fliess, skriver Freud (1896, refererad i Schore, 1997), att 

han omarbetat ”the Projekt” och döpt om detta till ”metapsykologi”. I 

”Drömtolkning” (Freud, 1900, refererad i Schore, 1997) presenterar han denna 

metapsykologi i form av en modell av sinnet. Det som händer är alltså att Freud 
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överger sitt försök att sammanlänka mentala processer med processer i hjärnan. 

Samtidigt så behåller han de begrepp och konstruktioner som baserats på hans 

neurobiologiska kunskap. Han skriver: 

 

I shall entirely disregard the fact that the mental apparatus with which we are 

here concerned is also known to us in the form of an anatomical preparation, 

and I shall carefully avoid the temptation to determine psychological locality in 

any anatomical fashion. I shall remain on psychological ground… (Freud, 1900, 

citerad i Schore, 1997, s. 811) 

 

Det är viktigt att förstå att Freuds beslut att göra på detta sätt troligtvis var 

kopplat till vad dåtida neurobiologi hade att erbjuda psykoanalysen i form av att 

kunna lokalisera relevanta hjärnprocesser. Freud var tvungen att anta mekanismer 

som ännu inte var upptäckta. Neurobiologin har idag kommit längre i sitt arbete 

för att förstå hjärnprocesser kopplade till begrepp och konstruktioner som är av 

betydelse för psykoanalysen. Det gäller främst de för psykoanalysen så centrala 

områdena medvetande, känslor och minne. Detta innebär att frågan väckts om 

tiden att söka kontaktpunkter med biologin kan ha kommit. (Schore, 1997) 

 

Kritiken mot det neuropsykoanalytiska projektet som vi kommer att titta på här 

kommer ifrån psykoanalytikern Gunnar Karlssons bok ”Psykoanalysen i ny 

belysning” (2004).  

 

I samma bok framför Karlsson att han anser att psykoanalysen är en 

humanvetenskap (en hermeneutisk disciplin).  Karlsson presenterar också här en 

symbolisk tolkning av dödsdriften, där dödsdriften ses bl.a. som ett uttryck för 

”upplevelse av existens” (Karlsson, 2004). Symbolisk i den bemärkelse att 

Karlsson gör sin tolkning av dödsdriften utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. 

Fenomenologin bygger på tanken att subjektet är meningsskapande (Eriksson, 

2010). 

 

Karlsson (2004) tar i sin bok upp att många psykoanalytiker idag vill integrera 

psykoanalysen med neurobiologin. Karlsson koncentrerar sig i sin kritik på Solms 

och Turnbulls bok ”The brain and the inner world” (2002). 

 

Karlsson (2004) tar i sin kritik upp att även om Solms och Turnbull ibland 

beskriver psykoanalysen och neurobiologin som två storheter som kan ha mycket 

ömsesidig nytta av varandra så hänfaller de till att ge neurovetenskapen en 

legitimerande funktion för psykoanalysen. Synsättet uttrycks bl.a. i termer av att 

neurovetenskapen kan utgöra en vetenskaplig grund för psykoanalysen, något som 

placerar psykoanalysen i en underlägsen roll gentemot neurobiologin. Det kan 

vara viktigt att notera att detta sker trots att Solms och Turnbull (2002/2005) 

framhäver att psykoanalysens karaktär som subjektiv vetenskap är omöjlig att 

ersätta med ett objektivt perspektiv som naturvetenskapliga neurobiologin kan 

bidra med. Karlsson (2004) anser vidare att Solms och Turnbull ger uttryck för en 

naturalistisk attityd, och tenderar att reducera det subjektiva till det fysiskt 



  

22 
(37) 
 

 

materiella. Hans slutsats blir att Solms och Turnbull inte lyckats skapa den 

integrering av psykoanalys och neurobiologi som de föresatt sig.  

 

Karlssons (2004) kritik måste anses rättfärdigad. Han framför många exempel 

ifrån boken som bekräftar hans analys. Det finns dock många fler röster kring att 

finna kontaktpunkter mellan psykoanalys och neurobiologi som här inte blir 

recenserade. Några av dessa är:  

 

Antonio R Damasio, professor i neurologi (1994/1999) som påpekar att även 

neurobiologin bygger på provisoriska modeller. Damasio skriver också att det 

gäller att bevara en sund skepticism inför naturvetenskapens anspråk på 

objektivitet och slutgiltig sanning. Iréne Matthis påpekar i ett förord till samma 

bok, att det kanske inte är lika känt att neurovetenskapens utveckling till stor del 

skett genom enskilda fallstudier, liksom psykoanalysen. Samma likhet 

uppmärksammas av Eric Kandel (1998).  

 

Eric Kandel(1999), neuropsykiatriker, professor i biokemi och biofysik som fick 

nobelpris i fysiologi och medicin år 2000, beskriver psykoanalysen som 

följer;”psychoanalysis still represents the most coherent and intellectually 

satisfying view of the mind.”(s. 505). Kandel föreslår att psykoanalysen kan 

stimuleras av biologin.  Ett sätt som detta kan ske på, förslår Kandel, är vad David 

Olds, professor i pediatrik och psykiatri, har refererat till som ”rewriting 

metapsychology on a scientific foundation”, vilket Kandel föreslår kan skapa en 

ny grund för vidare utveckling av psykoanalysen.  

 

Allan N Schore (1997), filosofie doktor, forskare inom fältet neuropsykologi, 

utvecklar denna idé då han skriver;  

 

psychoanalytic models of internal structural systems should not be reduced to 

neurobiology but should be compatible with current knowledge of brain 

structure. This means that “psychic structure” needs to be defined in terms of 

what is currently known about biological structure. (s. 814) 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att den främsta anledningen som framförs till att 

förena psykoanalysen med neurobiologi är att psykoanalysens metapsykologi 

bygger på tänkta biologiska funktioner hos ”den mentala apparaten”.  D.v.s. att 

psykoanalysen redan bygger på biologiska koncept, men då de ej omarbetats 

genom kontakt med biologin, nu utdaterade sådana. Ett alternativ är att tolka 

Freuds metapsykologiska begrepp symboliskt. Ett exempel på detta är Karlssons 

(2004) tolkning av dödsdriften.  

 

Utifrån det som här återgivits torde det bli tydligt att utmaningen i att förena eller 

relatera psykoanalys med/till neurobiologi är att dessa måste fortsätta att 

behandlas som två storheter. Ingen underordnad den andra, ingen i besittning av 

”sanningen”. Matthis framför denna balans i ovan nämnda förord (Damasio, 

1999): 
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Man kan fråga sig vad som är meningen med att sammanföra neurovetenskap 

och psykoanalys. Ja, inte är det för att reducera den ena till den andra. För mig är 

de jämbördiga parter i ett möte som redan visat sig kunna ge upphov till nya 

frågeställningar att utforska.  (s. 14) 

 

9 Resultat 

Freuds teorier kring traumatiskt upprepningtvång går att sammankoppla med 

LeDoux teori om ”emotionella minnen”. Freuds teori om dödsdriften som 

förklaring till det traumatiska upprepandet kan ersättas av en modern 

neurobiologisk teori om ”emotionella minnen”.  

 

Den del av motöverföringen som är överföringen av en känsla från patient till 

analytiker kan ske med stöd av spegelneuroner genom ”embodied simulation” 

Detta föreslår att fenomenet att analytikern kan uppleva patientens känsla i sig 

själv inte behöver bero på projektion eller interpersonell påtryckning. För att 

inbegripa detta fenomen i överföring- och motöverföringsbegreppen behöver 

dessa vidgas, eller omarbetas.  

 

Freuds teori om talkuren kan sammankopplas med Deacons teori om symbolisk 

kommunikation. En skillnad mellan dem är synen på tänkande i bilder som 

potentiellt symboliskt/lingvistiskt eller inte. Deacons teori kan sammankopplas 

med Lacans idéer gällande symbolens kvaliteter. De är överrens om att språket 

införlivar människan i en social och kulturell kontext.  De är också överrens om 

språkets transcenderande kvalitet som gör löften och lagar möjliga liksom 

förmågan att överskrida nuet. Deacon och Lacan har dock olika synsätt gällande 

ursprunget till illusionen av sammanhang. Deacons teori bidrar med att föra fram 

att flera symboliska kommunikationssätt är viktiga delar av mänsklig 

kommunikation. Deacons placering av den symboliska förmågan till 

prefrontalcortex gör det möjligt att utveckla Freuds psykologiska teori om 

talkuren, något som hittills inom psykoanalysen endast utvecklats som en 

lingvistisk teori genom Lacan.  

 

10 Diskussion 

10.1 Metoddiskussion 

Litteraturstudie blev den valda metoden då frågeställningen krävde insamling av 

en stor mängd information ifrån två vetenskapliga fält. 

Begränsningarna hos litteraturstudien ligger i hur urvalet gjorts. Begränsningar i 

urvalet av neurobiologisk litteratur som går att kritisera är att forskarna LeDoux, 

Panksepp och Schacter är medlemmar i NPSA. Fler forskare än dessa visade sig 

efter urvalet stödja det neurobiologiska projektet; Gallese/Eagle/Migone. En av 

begränsningarna med uppsatsen kan därför ses som att många av de 

neurobiologiska forskare som uppsatsen använder redan är övertygade om att 

psykoanalysen och neurobiologin kan förenas, vilket kan anses skapa en bias hos 
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dessa. Valet att utgå ifrån Deacons teori gällande talkuren kan också kritiseras 

utifrån att hans teori inte endast rör neurobiologi. Ett försvar för valet att ändå 

utgå ifrån hans teori är att den teori han utvecklat framstår vara  unik, samt att 

språk, från vad vi lärt oss här, aldrig kommer att förstås utifrån ett ensidigt 

neurobiologiskt perspektiv. En annan kritik mot samma avsnitt gäller referensen 

till Luria och Yudovich p.g.a. dess ålder. Resultatet av litteratursökningarna visar 

dock på att nyare forskning kanske inte gjorts i detta område. 

Litteratursökningarna kunde generellt breddats, och inklusionskriterierna 

”öppnats” mer. Två delar i frågeställningen istället för tre hade gett mer 

tidsutrymme till systematisk litteratursökning. Detta hade kanske bättre klargjort 

frågan om forskningsläget gällande språkets koppling till tankeprocess.  

 

10.2 Resultatdiskussion  

I denna uppsats har vi tittat på ett par centrala psykoanalytiska begrepp och 

relaterat dessa till några neurobiologiska idéer och upptäckter. Frågeställningen 

var: Kan den moderna neurobiologin bidra till en utveckling av de psykoanalytiska 

begreppen; upprepningstvång, överföring/motöverföring samt talkuren? 

 

Syftet bakom detta har inte varit att reducera psykoanalys till neurobiologi. Inte 

heller har syftet varit att omforma psykoanalysen till något annat. Snarare än att 

omforma har det istället handlat om ett försök att bättre omfatta psykoanalysen.  

 

I den pågående debatten kring vad för vetenskapligt paradigm som psykoanalysen 

skall anse sig tillhöra kan man se en fara i om detta resulterar i att psykoanalysen 

”kapar” sina neurobiologiska rötter. En fara i Karlssons försök att symboliskt 

tolka dödsdriften kan vara att även sådant som inte är symboliskt i sin natur börjar 

tolkas symboliskt. Det framstår också som en fara att ett ensidigt filosoferande 

och tänkande i abstraktioner kan skapa tankegångar som påminner om den 

schizofrenes sätt att tänka, för att använda Freuds ord. Freud (1920) påpekar att 

spekulation utan tillräcklig anknytning till empirisk observation skapar teorier som 

inte är tillförlitliga. Detta innebär inte att man skall falla i det andra diket vilket 

innebär att förstå människan, för att använda Deacons ord, endast som en 

biologisk varelse utan hennes sociala och kulturella kontext, eller som en 

symboliserande varelse.  

 

Vad kan då sägas vara denna uppsats kliniska bidrag? Vad ger resultatet för 

kliniska implikationer? Förståelse av det traumatiska upprepningstvånget som ett 

uttryck för ”emotionella minnen” kräver ett arbete med dessa som uttryck för 

minnesprocesser.  Förståelse av känsloöverföringen i överföring/ motöverföring 

som möjlig genom endast reflexiva simulationsprocesser, utan projektion eller 

intersubjektiv press, innebär i kliniken att projektion eller intersubjektiv press inte 

skall förutfattas. Det innebär också att den känslomässiga aktiveringen i 

analytikern inte nödvändigtvis skall ses som en aktivering av dennes egna inre 

objekt och känslor gentemot dessa. Man kan tänka sig att traumatiska minnen kan 

aktiveras i terapi som ”emotionella minnen” och genom ”embodied simulation” 

överföras till terapeuten. En utvidgning eller omarbetning av 
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överföringsbegreppet kan då hjälpa terapeuten att förstå överföringen rätt, alltså 

som känsla och ej som aktiverat mentalt material.  

Kliniskt ger Deacons teori indikation på att talkuren skall användas med 

medvetenhet om dess fördelar och nackdelar, att visuellt tänkande inte 

nödvändigtvis skall förstås som icke-symboliskt eller mer illusoriskt än annat 

symboliskt tänkande om än kanske mindre differentierat än språket, samt att 

fokus skall läggas på flera symboliska kommunikationssätt i kliniken.  

 

 

Vi avslutar med vad som kan anses vara en viktig reflektion. Den rör vad för 

etiskt ansvar den psykoanalytiska rörelsen tar på sig genom ett eventuellt samröre 

med neurobiologin. Då menas det etiska dilemma som djurförsök innebär. Det 

etiska dilemmat består i att de däggdjur som påvisats dela människans 

grundläggande känslor också är de ”objekt” som experimenten ofta utförs på. Inte 

all neurobiologisk kunskap bygger på sådana experiment. Solms och Turnbull 

samt Damasio gör t.ex. sin forskning på personer med förvärvade hjärnskador. 

LeDoux forskning är dock ett exempel på forskning som gjorts genom 

djurförsök, genom den s.k. lesionsmetoden. Denna innebär att man skapar olika 

slags hjärnskador hos djuret genom ingrepp.  

 

10.3 Förslag till fortsatt forskning 

Klart framstår Deacons, Freuds,  Lacans och LeDoux påstående att människans 

språk har ett alldeles speciellt potential. Detta potential  innebär enligt Deacon en 

förmåga att kunna hänvisa till något bortom tid och rum och förena element på 

ett sätt som skapar en upplevelse av begriplighet och mening. Enligt LeDoux 

påverkar det hur vi upplever vårt känsloliv. van der Kolk menar att de traumatiska 

upplevelserna behöver bli lokaliserade i tid och rum och särskilda från nuet, bli 

placerade i en kontext och givna mening.  

 

Det traumatiska upprepandet fungerar inte efter en symbolens logik. Det 

traumatiska upprepandet bär inte den för språket så tydliga kvalitén att kunna 

placera in i tid och rum, eller att skapa en upplevelse av begriplighet och mening. 

Forskning visar på minskad aktivitet i området i hjärnan där ord sammankopplas 

med inre upplevelser under återupplevande av trauma. Kanske är det just därför 

det traumatiska upprepandet behöver en språklig dräkt för att upphöra att vara ett 

ständigt nu och upphöra att upplevas obegripligt och utan mening. Hur ett sådant 

iklädande av språklig dräkt neurologiskt i så fall kan gå till, är en helt annan 

uppsats, och därmed ett intressant forskningsuppslag.  
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Bilaga 1 – Illustrationer hjärnskiss 
 

 

 

 

 

Figur 1 - Neuron 

Figur 2 – Frontaloben 
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Figur 3 - Cerebral cortex, hippocampus, thalamus, amygdala 

 

  
Figur 4 - Cerebrum 
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Bilaga 2 - Neuroavbildande tekniker 
 

Det finns en stor variation av tekniker för att länka neural aktivitet till psykologisk 

aktivitet. Här förklaras några utav dessa. 

 

PET-scan: Mäter hjärnaktivitet genom att spåra radioaktivt ”taggade” 

signalsubstanser.(http://www.en.wikipedia.org) 

 

funktional MRI: Mäter hjärnaktivitet genom att mäta blodtillströmning genom 

hjärnvävnad. (http://www.en.wikipedia.org) 

 

Single Neuron Recording: Använder en elektrod för att spela in elektrofysiologisk 

aktivitet hos en enskild neuron. (http://www.en.wikipedia.org) 
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Bilaga 3 – Litteratursökningar 
 

Kurslitteratur:  

Bollas, 2007, ”The Freudian Moment”  

Eriksson, 2010, ”Subjektivitet, överföring och den psykoanalytiska processen”  

Wallin, 2007, ”Attachment in Psychotherapy” (användes endast för 

sekundärkällor) 

Wallenstein, 1996, ”Ögat och blicken”  

 

Böcker/artiklar rekommenderade under handledning samt opposition av 

PM: 

Deacon, 1997, ”The Symbolic Species”  

Karlsson, 2004, ”Psykoanalysen i ny belysning”  

Lacan, 1989, ”Écrits: Spegelstadiet och andra skrifter”  

Matthis, 1997, ”Den tänkande kroppen”  

Racker, 1988, ”Transference and Countertransference”  

Reeder, 1992, ”Tala/Lyssna” 

Solms & Turnbull, 2002/2005, ”Hjärnan och den inre världen”  

 

Sekundärsökningar och Källor:  

Damasio, 1999, ”Descartes misstag” - Solms& Turnbull, 2002/2005 

Freud, 1938, ”An Outline of Psycho-Analysis” –Stracheys förord till 1915a 

Freud, 1923, “The Ego and the Id” –Solms & Turnbull, 2002/2005 

Freud, 1915a, ”Instincts and their Vicissitudes” – Solms & Turnbull, 2002/2005 

Freud, 1915c, ”The Unconscious” - Solms & Turnbull, 2002/2005  

Freud, 1912a, ”Recommendations to Physicians Practising Psycho-Analysis” – 

Bollas, 2007 

Gabbard, 1995, ”Countertransference” - Gallese m.fl., 2007 

Kandel, 1999, ”Biology and the Future of Psychoanalysis” -  Solms & Turnbull, 

2002/2005 

Kandel, 1998, ”A New Intellectual Framework for Psychiatry” - Solms & 

Turnbull, 2002/2005  

Kernberg, 1965, “Notes on Countertransference” - Gallese m.fl., 2007 

LeDoux, 1998, ”The emotional brain” - Solms & Turnbull, 2002/2005  

Luria & Yuduovich, 1959, “Speech and the development of mental processes in 

the child” - Solms & Turnbull, 2002/2005 

Panksepp, 1998, ”Affective neuroscience” - Solms & Turnbull, 2002/2005  

Schore, 2002 “ Advances in neuropsychoanalysis, attachment theory, and trauma 

research” (bortvald efter genomläsning då artikeln ej inriktades mot traumats 

psykobiologi) - Wallin, 2007 

Schore, 1997, ”A century After Freud´s Project” - Schore, 2002  

Strachey , 1966, ”General Preface” – Stracheys förord till 1915a 

van der Kolk, 1996, “The Body Keeps The Score” ur “Traumatic Stress”- Wallin, 

2007  

 

Områdessökningar 
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Webbsökningar (Google):  
 

Spegelneuroner och överföring 

 

Inklusionskriterier; år, sökorden i kombination som huvudämne, neurobiologisk 

inriktning. 

 

Mirror neurons+transference: Träff 1: Google Scholar. 1960 träffar. 

Avgränsningar: Åtminstone sammanfattningar. Sedan 2005. Avsökning av 20 

första träffarna. 3 träffar: ” Mirror Neurons, Embodied Simulation and the Neural 

Basis of Social Identification”, Gallese, 2009 (valdes bort efter genomläsning då 

artikeln hänvisade till ”Intentional Attunement”, Gallese m.fl., 2007 angående 

överföring och spegelneuroner), 

“Intentional Attunement” Gallese m.fl., 2007,   

”Mirror Neurons and Mind” Eagle m.fl., 2009  

 

Databassökningar: 
 

Urval av träffar har skett genom genomläsning av titlar och sammanfattningar.  

 

Spegelneuroner och överföring 

 

Inklusionskriterier; engelsk text, neurobiologisk inriktning: 

 

Mirror neuron* (Ab) AND transference* (Ab): 

PsycInfo: 9 träffar varav 1 med engelsk text och neurobiologisk inriktning 

Medline: 2 träffar varav 1 engelsk text och med neurobiologisk inriktning 

Mirron neuron* (Ti/Ab) AND transference* (Ti/Ab) 

Pubmed: 3 träffar varav 1 engelsk text och med neurobiologisk inriktning 

Totalt: 3 träffar på samma artikel med neurobiologisk inriktning  

“Intentional Attunement” Gallese m.fl., 2007 

 

Neuroner och överföring 

 

Inklusionskriterier; engelsk text, neurobiologisk inriktning, förslag på 

överföringens neurologiska grund. 

 

Transference* (Ab) AND neural underpinning* (Ab): 

Psycinfo: 1 träff. 0 resultat. 

Medline: 1 träff. 0 resultat.  

Transference* (Ti/Ab) AND neural underpinning* (Ti/Ab): 

Pubmed: 1 träff. 1 resultat: “Intentional Attunement”, Gallese m.fl., 2007 

 

Transference* (Ab) AND neuron* (Ab): 

PsycInfo: 21 träffar. 1 resultat: “Intentional Attunement”, Gallese m.fl., 2007 
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Medline: 22 träffar. 1 resultat: “Intentional Attunement”, Gallese m.fl., 2007 

Transference* (Ti/Ab) AND neuron* (Ti/Ab): 

PubMed: 24 träffar. 1 resultat: “Intentional Attunement”, Gallese m.fl., 2007 

 

Känslor och minne 

 

Inklusionskriterier; engelsk text, neurobiologisk forskning på lagring av 

emotionella minnen som huvudämne. 

 

Emotion*(Ab) AND memory* (Ab) AND neuroscience (Ab): 

PsycInfo: 288 träffar. 2 resultat: “Emotional circuits in the brain”, LeDoux, 2000; 

“Emotion”, Armony, LeDoux, McGaugh, Roozendaal, Cahill, & al., 2000 

(användes ej då forskning på lagring av emotionella minnen ej avhandlades). 

Medline: 89 träffar. 1 resultat: ”Emotional circuits in the brain”, LeDoux, 2000 

 

Emotion* AND memory* (Ti/Ab) AND neuroscience (Ti/Ab) 

PubMed: 60 träffar. 1 resultat: ”Emotional circuits in the brain”, LeDoux, 2000 

 

Emotion* (Ab) AND memory* (Ab) AND neurobiology OR brain research (Ab): 

PsycInfo: 504 träffar. 3 resultat: “Emotional circuits in the brain”, LeDoux, 2000; 

“Imaging emotional influences on learning and memory”, LaBar, 2009. Denna 

blev ej använd då den avhandlar känslomässigt färgade kontextuella minnen. ”The 

neural substrate of conditioned fear” LaBar & Stewart, 1996. Denna artikel gick ej 

att finna för läsning och blev därför ej använd.   

 

Emotion*(Ab) AND memory* (Ab) AND neurobiology (Ab): 

Medline: 41 träffar. 1 resultat: “The Neurobiology of Emotionally Influenced 

Memory”, Cahill, 1997 

 

Emotion* (Ti/Ab) AND memory* (Ti/Ab) AND neurobiology (Ti/Ab): 

PubMed: 62 träffar. 1 resultat: “The Neurobiology of Emotionally Influenced 

Memory”, Cahill, 1997 

 

Emotion* (Ab) AND memory* (Ab)  AND brain research (Ab): 

Medline: 200träffar. 2 resultat: “Emotional circuits in the brain”, LeDoux, 2000; 

“Contributions of the Amygdala to Emotional Processing”, Phelps & LeDoux, 

2005 

 

Emotion* (Ti/Ab) AND memory* (Ti/Ab) AND brain research (Ti/Ab): 

PubMed: 2 träffar. 0 resultat. 

 

Språk och tankeprocesser 

 

Inklusionskriterier; engelsk text,  normal språkutveckling/eller språkets utveckling, 

kopplat till tankeprocess. Ej tidigare forskning än 1950. 
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Speech development (Ab) AND thought process* (Ab): 

PsycInfo: 105 träffar. 5 resultat: ” John Hughlings Jackson´s evolutionary 

neurology”, Franz och Gillet, 2011,“Affect, Thought and Consciousness”, 

Andade, 2003 ( efter genomläsning bortvald p.g.a. psykoanalytiskt perspektiv); “A 

Childs Speech Responses and the Social Enviroment”, Luria, 2002 (bortvald efter 

genomläsning p.g.a. fokus på social påverkan på språkutveckling); “Lingvistic 

consciousness and some questions of the relationship between language and 

thought”, Gal´perin, 1992; “Language Acquisition”, Pinker, 1989 (efter 

genomläsning bortvald p.g.a. ej avhandlar koppling språk-tankeprocess) 

Medline: 21 träffar. 1 resultat: “John Hughling Jackson´s evolutionary neurology”, 

Franz och Gillet, 2011.  

 

Speech development (Ti/Ab) AND thought process* (Ti/Ab): 

PubMed: 1 träff. 0 resultat 

 

Development of speech (Ab) AND thought process* (Ab):  

PsycInfo: 105 träffar. 4 resultat. Samma som ovan. 

Medline: 21 träffar. 0 resultat 

 

Development of speech (Ti/Ab) AND thought process* (Ti/Ab): 

PubMed: 0 träffar.  

 

Personsökningar  
 

Webbsökningar (Google):  
 
Inklusionskriterier; år, huvudämne att relatera psykoanalys till neurobiologi. 

 

E Kandel + book: Träff 2: Amazon.co.uk. Senaste boken som främst behandlar 

ämnet att relatera psykoanalys till neurobiologi ”Psychiatry, psychoanalysis, and 

the new biology of mind”, 2005  

 

Inklusionskriterier; år, huvudämne känslor. 

 

J LeDoux + book: Träff 1: Amazon.co.uk. Inga senare böcker på ämnet känslor 

än: ”The emotional brain”, 1998  

 

Inklusionskriterier; år, huvudämne känslor 

. 

J Panksepp + book: Träff 2: Amazon.co.uk. Inga senare böcker på ämnet känslor 

än:”Affective neuroscience”, 1998  

 

Inklusionskriterier; år, orienterande om spegelneuroner. 

 

G Rizzolatti + book: Träff 1: Amazon.co.uk. Senaste orienterande boken på 

ämnet spegelneuroner ”Mirrors in the brain” Rizzolatti & Sinigaglia, 2008  
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Inklusionskriterier; år, huvudämne traumats psykobiologi. 

 

B van der Kolk: Träff 1: traumacenter.org. Inga senare artiklar med huvudämne 

traumats psykobiologi än artikeln “The Body Keeps The Score”, 1994 samt boken 

”Traumatic Stress”, 1996  

 

Databassökningar: 
 
Urval av träffar har skett genom genomläsning av titlar och sammanfattningar.  

 

Inklusionskriterier; år, huvudämne att relatera psykoanalys till neurobiologi. 

 

Eric Kandel (Au) AND neurobiology (Ab) AND psychoanalysis (Ab) + books:  

Sökning via PsycInfo: 2 träffar varav en bok som främst behandlade ämnet att 

relatera psykoanalys till neurobiologi: ”Psychiatry, psychoanalysis, and the new 

biology of mind” Kandel, 2005 

Eric Kandel (Au) AND neuroscience OR brain research (Ab) AND 

psychoanalysis (Ab) + book: Samma resultat som ovan. 

 

Inklusionskriterier; år, författare, huvudämne känslor. 

 

Joseph LeDoux (Au) AND emotion (Ab) + books: 

Sökning via PsycInfo: 27 träffar varav 1 bok författad av LeDoux med 

huvudämne”emotion”: ”The emotional brain”, 1998  

 

Inklusionskriterier; år, författare, huvudämne känslor. 

 

Jaak Panksepp (Au) AND emotion (Ab) + books: 

Sökning via PsycInfo: 26 träffar varav 1 bok författad av Panksepp med 

huvudämne”emotion”. ”Affective neuroscience”, 1998 

  

Inklusionskriterier; år, orienterande om spegelneuroner. 

 

Giacomo Rizzolatti (Au) AND mirror neurons (Ab)+books: 

Sökning via PsycInfo: 8 träffar varav 1 orienterande bok på ämnet spegelneuroner 

med sent publikationsår: ”Mirrors in the brain”, Rizzolatti & Sinigaglia, 2008  

 

Inklusionskriterier; år, huvudämne traumats psykobiologi, inriktning emotionella 

minnen. 

 

Bessel van der Kolk (Au) AND trauma (Ab) AND brain research (All):  

Sökning via PsycInfo: 4 träffar varav 4 på ämnet traumats psykobiologi. Träff 1 

”Psychobiology of posttraumatic stress disorder” kapitel i ”Textbook of biological 

psychiatry” redigerad av Jaak Panksepp, 2004. Träff 2 kapitlet: “The Body Keeps 

The Score: Approaches to the Psychobiology of Posttraumatic Stress Disorder”, 
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van der Kolk, ur boken ”Traumatic Stress”, 1996. Träff 3 “Biological 

considerations about emotions, trauma, memory and the brain”, 1993 valdes bort 

p.g.a tidigt publikationsår. Träff 4: Artikel ”Neural correlates of reexperiencing, 

avoidance and dissociation” lästes igenom men valdes bort då den inriktade sig på 

dissociation snarare än emotionella minnen  

 

Inklusionskriterier; år, huvudämne traumats psykobiologi, inriktning emotionella 

minnen. 

 

Bessel van der Kolk (Au) AND trauma (Ab) AND neurobiology OR 

neuroscience (All): 4 träffar.1 resultat: ”Psychobiology of posttraumatic stress 

disorder”  kapitel i ”Textbook of biological psychiatry” redigerad av Jaak 

Panksepp, 2004  

 

Sigmund Freud (Au) AND transference (Ti): 

Sökning via PEP: 2 träffar: “The Dynamics of Transference”, “Observations on 

Transference-Love” 

 

Sigmund Freud (Au) AND compulsion to repeat (Ti):  

Sökning via PEP: 0 träffar 

Sigmund Freud (Au) AND compulsion to repeat (ord eller fraser i kontext, Para): 

Sökning via PEP: 18 träffar. 2 resultat. 4 träffar tittades noggrannare på då dessa 

mer än nämnde ”compulsion to repeat”. Dessa var: ”The Uncanny”, 1919 (valdes 

bort då den refererade till Beyond the Pleasure Principle” gällande ”compulsion to 

repeat” samt nämner endast kopplingen till det kusliga), ”Remarks on the Theory 

and Practise of Dream”, 1923 (valdes bort då den också refererar till ”Beyond the 

Pleasure Principle” samt nämner endast kopplingen mellan ”compulsion to 

repeat” och den positiva överföringen), ”Inhibitions, Symptoms and Anxiety”, 

1926 (valdes bort då den endast kommenterar upprepningstvångets koppling till 

repression), ”New Introductory Lectures”, 1933 (valdes bort då den endast 

repeterar vad som sagts i ”Beyond the Pleasure Principle”). De två resultaten var: 

”Remembering, Repeating and Working-Through” (1914), ”Beyond the Pleasure 

Principle” (1920)  

 

Sigmund Freud (Au) AND talking cure (Ti): 

Sökning i PEP: 0 träffar.  

Sigmund Freud (Au) AND talking cure (ord eller fraser i kontext, Para): 

Sökning i PEP: 1 träff: ”Five Lectures on Psychoanalysis” (1910) (valdes bort då 

här endast nämns hur metoden fick sitt namn och användes till att åter 

medvetandegöra minnen men inte hur talet kunde hjälpa med detta). 
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