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I föreliggande arbete har jag hela tiden utgått ifrån att 
den konkreta psykoanalytiska processen bestående av 
analytiker och analysand är ett vetenskapligt projekt, 
och inte endast en behandling. Den konkreta 
psykoanalysen handlar om att vinna självkännedom 
och att söka sanning om sig själv. 
 
Ur Gunnar Karlssons Psykoanalysen i Ny Belysning 
(2004) Symposion: Stockholm: Stehag. s. 15 
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ABSTRAKT 
Psykoanalysen är ingen vetenskap eftersom den saknar kunskapsobjekt. Med 
syftet att finna detta objekt och därmed grunda en vetenskap togs avstamp i 
Freuds begrepp Det Omedvetna. Genom begreppsanalys av Freuds texter 
och med hjälp av matematisk mängdlära samt nedslag i filosofi och ontologi 
kunde en första beskrivning av objektet göras. Freuds begrepp visade sig då 
syfta på ett inlärt men bortträngt Omedvetet som i sin uppbyggnad ligger 
nära vårt medvetna tänkande. Det sökta objektet däremot, var ett medfött 
och inte bortträngt psykiskt system med en egen logik, symmetrisk logik, och 
sannolikt också vårt känslocentrum. Studier av neuropsykoanalys band 
sedan objektet till Limbiska systemet och det implicita minnet. Här 
bekräftades att systemet bär våra känslor. Ur författarens praktik hade 
samtidigt vuxit en idé om att vi föds med en uppsättning bilder av oss själva 
som är systematiskt ordnade i ett självbildssystem och av grandios natur. Till 
systemet kunde en livsåskådning knytas som primärt är en idealism. 
Självbildssystemet skyddades av en homeostatiskt fungerande 
sjävbildsbevarande drift. Denna drift framstod som vår viktigaste drift. 
Sexualdrift och självbevarelsedrift intog en sekundär roll. Det fanns sedan 
fog för att sammanföra det inte bortträngda Omedvetna och 
självbildssystemet till en enhet och betrakta kombinationen som 
psykoanalysens kunskapsobjekt. 
 
Resultatet hade inflytande på frågor som: den fria viljan, moral, determinism 
och kunskapssubjektets status. 
 
Nyckelord: psykoanalys, icke-bortträngt omedvetet, metapsykologi, 
självbildssystem, självbildsbevarelsedrift, Tabula plena och känslosinnet. 
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ABSTRACT 
Psychoanalysis is not a science since it does not have an object of knowledge. 
With the objective to find such an object and thereby establish a science 
Freud´s concept the Unconscious was taken as a point of departure with 
concept analysis of some of Freud´s texts and with help of mathematical set 
theory and the impact of philosophy and ontology an initial description of 
the object was made. What Freud had in mind with his concept was a system 
that was learned and then repressed, a repressed Unconscious, which in its 
structure is close to our conscious thinking. The requested object of 
knowledge of psychoanalysis was shown to be an inborn psychical system, 
which is not repressed, and with its own logic, symmetrical logic, and 
probably also our centre of feeling/emotion. Studies of neuro-psychoanalysis 
situated the object in the Limbic system and the implicit memory. This 
confirmed that the system carries our feelings and emotions. From the 
author´s practice had grown, at the same time, an idea that we are born with 
a set of images of ourselves that are systematically arranged in a self-image 
system of a grandiose nature. The system could be associated with a 
philosophy that primarily is an idealism. The self-image system was 
protected by a homeostatic subsystem which aim was conservation of the 
system. This subsystem took its power from a self-image protecting drive. 
This drive was found to be our most powerful drive. Sexual desire and self-
preservation took a secondary role. It was substantiated that the unrepressed 
unconscious and the system of self-images shall be treated as one unit and 
that this combination is the sought for object of knowledge of 
psychoanalysis. 
 
The result had influence on the issues: free will, morality, determinism and 
the status of the subject of knowledge. 
 
Key-words: psychoanalysis, unrepressed unconscious, metapsychology, 
system of selfimages, selfimagesprotecting drive, Tabula plena and the sense 
of emotion. 
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FÖRKORTNINGAR 

Följande förkortningar förekommer i texten. 
 
AI Artificiell intelligens 
Cs. Det Medvetna 
GW Gesammelte Werke 
KBT Kognitiv beteendeterapi 
KO Kunskapsobjekt 
KS Kunskapssubjekt 
Pcs. Det Förmedvetna 
RAS Reticulärt retningssystem 
PAG Parabrachialkärnor, amygdala, gyrus 
Pept Det perceptuella systemet 
RUcs. Det bortträngda Omedvetna (Freud) 
SBS Självbildssystem 
SE Standard Edition 
SP Symmetriprincipen 
STAT Det statiska systemet 
Ucs. Det Omedvetna 
UUcs. Det icke-bortträngda Omedvetna (Matte Blanco) 
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FÖRORD 
Mina psykoanalytiska studier började 1969. Jag tillhörde då en grupp som 
hade brutit sig ur den ortodoxa svenska Freudföreningen och kallade sig 
Holistiska föreningen för psykoterapi och psykoanalys. Den stod teoretiskt 
nära Alfred Adler (1870-1937) och den amerikanska kulturpsykoanalytiska 
rörelsen. Den gick ibland under namnet neofreudiansk analys. Kända namn 
var Karen Horney (1885-1952), Erich Fromm (1900-1980), Frida Fromm-
Reichman (1889-1957 och Harry Stuck Sullivan (1892-1949). 
Jag var klar med mina studier 1975, men hade redan 1973 öppnat en privat 
praktik. Arbetet på praktiken varade till 2006 efter nära 40 000 
arbetstimmar och det är från denna arbetsinsats som jag dragit vissa 
slutsatser, vilka jag kallar ”min erfarenhet” i avhandlingen. 
Arbetet har till 75% bestått av psykoanalytiska behandlingar och patienterna 
har de senaste 20 åren besökt mig fyra gånger/vecka. 
 
Under utbildningen till psykoanalytiker 1969-1975 var läsningen av Sigmund 
Freud (1856-1939) knapphändig men i slutet av 1970-talet ändrades detta 
och föreningen orienterade sig alltmer mot Freud. I min egen Freudläsning 
kom jag att fastna på Freuds artikel från 1914 där han introducerar 
narcissismen. Artikeln är snårig och ologisk, men det var inte grunden till 
mitt intresse utan mera att Freud här snubblar över analysens viktigaste 
problem nämligen frågan om vad som är människans viktigaste drivkraft. 
 
Efter några års klinisk erfarenhet tvingades jag inse att min hemvist i en 
ortodox Freudvärld inte stämde med det jag upplevde i behandlingsrummet. 
Förklaringsvärdet av begreppsbildningarna var tunna och min teoretiska 
värld råkade ut för samma öde. Den blev allt tommare. Vi är nu framme vid 
1983-1985. Två tankefrön kom nu till världen. Det första rörde frågan om 
vad psykoanalysen faktiskt är och insikten att den inte uppfyller kriterierna 
på vad vetenskap är. Det ledde till tankespåret om dess kunskapsobjekt. 
Finns det trots allt ett sådant och skulle då det kunna bilda grunden till en 
vetenskap om det omedvetna? 
Det andra fröet var ett barn av den teoretiska tomheten och mitt eget 
personliga arbetssätt. Teoretiskt kom jag att röra mig emot den 
självpsykologiska eller psykoanalytiska fåran med Heinz Kohut (1913-1981) 
som portalfigur. I arbetet märkte jag min fallenhet för att upptäcka 
patientens ”ömma” punkter. Till en början begrep jag inte vad detta var, men 
kunde med tiden begripa att det rörde patientens självbild och att den var 
ömtålig och omgavs av ett raseriskydd. 
 
Vid letandet efter analysens eventuella kunskapsobjekt träffade jag på den 
chilenske psykoanalytikern Ignacio Matte Blanco (1908-1995). Här fanns 
redan mycket gjort. Han hade i Freuds texter hittat ett latent eller förnekat 
omedvetet system som han sedan gått vidare med och undersökt utifrån en 
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matematisk aspekt och på det viset kunnat beskriva systemets logiska 
struktur. Jag blev också medlem i The London Bi-Logic Study Group som 
studerar Blancos arbete och som numer växer och har en spridning över hela 
världen. 
Det här spåret förde mig 1992 till psykologiska institutionen vid Århus 
universitet där jag 1998 lade fram en uppsats med samma huvudtitel som 
denna avhandling bär. Den var ett försök att fastställa objektets ontologiska 
status. Den blev inte godkänd. Inledningen och kapitel 1 är i denna 
avhandling omskrivna rester från det projektet. 
 
Arbetet med självbilder mynnade till slut ut i en idé om ett självbildssystem, 
mycket med hjälp av den franske psykoanalytikern Béla Grünberger (1903-
2005).  
 
Mina fynd, utifrån dessa grunder, är avhandlingens tema. 
 
Jag vill tacka följande personer för stöd, hjälp och uppmuntran under 
arbetets gång. 
Mina två handledare professor Lars Jacobsson och docent Ellinor Salander 
Renberg. Sekreteraren Margaretha Lindh. Min fru Maria Brusewitz som läst 
manus i alla stadier av dess tillblivelse. Med figurerna har jag fått hjälp av 
Ulf Rosén. 
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INLEDNING 

Teoretisk bakgrund och rambegrepp 
 
Freud ber i sin Drömtydning (1900) om hjälp från de undre gudarna.  
”Flectere si nequeo Superos, Fleceronta movebo.”1 (Neka de övre gudarna 
mig hjälp, skall jag gå till de nedre). 
 
Det skall jag inte göra utan istället vända mig till den grekiska poeten Sapfo. 
Enligt Jesper Svenbro (1944-)2 så är det hon som första gången formulerar 
begreppet medvetande i den västerländska filosofin. Sokrates använder i 
Faidros uttrycket ”jag vet med mig” och enligt Svenbro lutar det sig på 
Sapfos uttryck ”jag vet detta tillsammans med mig själv” eller ”jag delar 
denna erfarenhet med mig själv”. Det här är ett vetande som delas mellan ett 
”jag” och ett ”mig”. 
Personen framträder här under två olika aspekter: å ena sidan ”jag”, vilket är 
den språkliga aspekten eller fasaden, som är vänd mot en tänkt 
samtalspartner, och å den andra sidan ”mig”, den instans som bara den 
talandes ”jag” har tillträde till och inte samtalspartnern. Jag kan bara säga 
till samtalspartnern vad jag känner inom mig, men han kan bara ta del av det 
via mina ord. 
Så ”jag vet detta tillsammans med mig själv” passar bra för det 
enmansarbete som avhandlingen är.  
 
Att hänvisa till en personlig erfarenhet, i detta fall en trettio år lång sådan, är 
inte utan sina problem och flera sådana hänvisningar kommer att 
förekomma under arbetets gång. 
Vad är erfarenheten egentligen värd? Är den inte bara mina vanliga 
ideosynkrasier och älsklingstankar, som startade som tankefrön för 30 år 
sedan och sedan byggts på allt efter som. Om fröet legat i en mussla kan jag 
idag tro att jag bär på en pärla, men det kanske istället är en liten snöboll 
som växt sig allt större under åren och kommer att smälta när den väl 
lämnar frysboxen.  
Det får framtiden utvisa. 
 
Ramen för avhandlingen är den modell för vetenskapligt arbete som angetts 
av Charles Peirce (1839-1914)3. Utifrån den indelning av logiska 
beslutsformer: abduktion, deduktion och induktion, som han införde så 
ansåg han med tiden att de också är en modell för vetenskapligt arbete. 
Det startar med abduktionen som ger det första tankefröet eller intuitionen 
om till exempel någon ny intressant koppling mellan två storheter. Från 
detta kan sedan via deduktionen vissa slutsatser dras om vad som skulle 
kunna inträffa om abduktionens aning skulle vara sann, vilket leder till att 
hypoteser (helst testbara sådana) kan framkastas. I det tredje steget, 
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induktionen, kan dessa hypoteser sedan utsättas för empirisk prövning på 
gängse sätt via sannolikhetsprövningar och statistik. 
Tre faser av arbete skapas då: abduktiv fas, deduktiv fas och induktiv fas. 
Induktiv fas förekommer inte alls i avhandlingen. Det finns inga 
hypotesprövningar, inga statistiska urval, med andra ord ingen empirisk 
prövning. 
Den abduktiva fasen och den deduktiva är det som skapar karaktären på 
avhandlingen. Det betyder att påståenden om nya fasta förbindelser mellan 
två företeelser inte kommer att framsägas. Enbart anade sådana. 
Slutresultaten når på det sättet inte bortanför hypoteser, vilka sedan kan 
prövas på sedvanligt sätt. 
De abduktiva partierna når inte ens hypotesfasen utan stannar inom den 
intuitiva sfärens aningsfält. 
 
Från den fenomenologiska filosofin använder jag mig av något jag kallar dess 
attityd till skådandet. 
Edmund Husserl (1859-1938)4 menade att vår vanliga inställning som han 
kallar den naturliga måste bytas ut mot den fenomenologiska, för att vi skall 
kunna upptäcka något nytt i det gamla och väl kända. 
Vårt vanliga tal och naturvetenskapen har växt fram i den naturliga 
inställningen. Därför finns ingen fenomenologisk terminologi i varken 
vetenskapens språk eller i vårt vardagsspråk. I letandet efter adekvata 
begrepp för detta nya får vi stå ut med en del rätt svårsmälta uttryck. 
Till skillnad från Cartesius (1596-1650) (Jag tänker) skall det jag inte 
betvivlar vara mina fenomen. Det fenomenella går inte att betvivla. Det jag 
ser inför min syn kan jag inte tvivla på, även om min kamrat säger att jag 
hallucinerar så är själva mitt fenomen - min syn just nu - verkligt för mig. 
Yttervärlden kan vara en illusion eller verklig, men de fenomenella förlopp 
jag skulle uppleva vid en vandring i en verklig stad och i en kulisskopia av 
denna verkliga stad skulle vara kvalitativt identiska. 
Fenomenella förlopp kan sägas vara oberoende av det yttre. De kan dock ha 
sin inspirationskälla i det yttre om vi skall tro Immanuel Kant. 
Att använda fenomenologin som ingångsport till det subjektiva kommer från 
Tom Eriksson5 som använder sig av denna metod i en artikel om det 
psykofysiska problemet. 
Eriksson skriver att filosofer länge har försökt att analysera det fenomenella 
och därför finns det ett antal fenomenologier och inte  
bara den som utgått från Husserl. Dessa analyser spretar åt olika håll, vilket 
kan tyckas vara paradoxalt, men det är bara det fenomenellas existens, som 
vi inte kan tvivla på och inte dess analys. Av alla fenomenologier är det bara 
en som kan avisas kategoriskt och det är den så kallade eliminativa teorin 
som säger att det fenomenella är en myt. 
Det fenomenella är en precisering av förstapersonperspektivet. Det kallas 
ibland ”det givna” eller ”det inre”. Detta ”inre” innehåller ju också delvis ”det 
yttre” om fenomenet är ett hus som jag ser. 
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Om jag skall förstå det fenomenella så måste jag utgå från mig själv. Det är 
högst subjektivt men fordrar en ansträngning av mig för att jag skall kunna 
”se” det. Det är så uppenbart och vardagligt att det är svårt att utan träning 
faktiskt upptäcka det. Det är framför min syn (eller öra eller känsel) och 
dessutom finns inga vanliga ord för det. 
Det fenomenella består av fenomen och inbegriper alla våra sinnen samt 
också sådant som inre bilder, inre monologer. 
Viktigt med det fenomenella är dess tid. Det är inte den fysikaliska tiden 
utan något annat. Det har bara ett nu. Ett fenomen kan bara vara framför 
mig nu. Fenomenologer talar också om ”den flödande tiden” som är ett ”nu” 
som rör sig framåt. 
Inställningen måste ändras både i vår vardag och i vetenskapen om vi skall 
upptäcka våra fenomen. I en mening är det att ställa sig naiv som ett barn. 
 
Till citatet ovan från Sapfo kan jag koppla begreppet solipsism6 och 
problemområdet tilltal samt ytterligare en del av det fenomenella. 
Jag startar med det fenomenella. 
Det fenomenella är alltså det som kan uppmärksammas med den 
fenomenologiska inställningen. Man kan säga att vi då uppmärksammar det 
subjektiva. Beroende på utgångspunkt rent ontologiskt kan det fenomenella 
uppfattas som objektivt eller subjektivt. En subjektiv tolkning är att uppfatta 
det fenomenella som transcendentalt medvetande. Då kommer det 
fenomenella att inta en roll som förutsättning för världen och inte som 
tillhörigt världen. 
En objektiv tolkning innebär att det fenomenella ses som tillhörigt världen 
och inte som dess förutsättning. 
Att det i världen därute också finns människor vars fenomenella värld är 
dold för mig kan jag godta medan det ontologiska kravet på jämställdhet 
som det klassiska medvetandebegreppet7 fordrar är jag mera tveksam till.  
Det sista skulle leda till att jag inte på ett självklart sätt kan säga ”andra är 
som jag”. Jag utgår hellre ifrån att ”ingen är som jag” åtminstone vad gäller 
viss inre utrustning. 
 
Den subjektiva aspekten kan drivas till det som kallas ”metodisk solipsism”. 
Det kan uttydas: Mitt transcendentala medvetande är det enda i sitt slag. 
Inget annat kan jämföras med det. Det finns en objektiv värld som jag delar 
med andra, men min värld delar jag inte med någon annan än mig själv. Just 
denna värld har mitt medvetande som sin förutsättning. När jag är död så 
finns den inte mer. 
Enligt detta sätt att se finns bara ett enda medvetande och det är mitt eget. 
Om tilltalet i avhandlingen vill jag säga att rösten kommer ur min 
fenomenella värld och kanske att någon därute blir intresserad av något jag 
säger. Det är en förhoppning. 
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Carlo Ginzburg (1939-)8 lanserade på 1980-talet ett kunskapsparadigm som 
han kallade ledtrådsparadigmet. 
Han spårar det tillbaka till jägarsamhället när kunskapen om spår leder till 
bytet. Läkarens arbete har alltid varit att spåra. Symtom ger anvisning om en 
bakomliggande sjukdom. Detektiven, Sherlock Holmes, gör likadant och 
fingeravtrycket spårar i modern tid individen bakom brottet. 
Konstvetaren Edgar Wind (1900-1971)9 leder Ginzburg till konsten och 
konstförfalskningar. En som avslöjade många förfalskningar var Giovanni 
Morelli (1816-1891) som uppfunnit en egen metod för sitt arbete. Denne 
Morelli visade sig ha påverkat Freud. Morellis metod gick ut på att studera 
det i en målning som konstnären målar utan att tänka på det, Det omedvetet 
skapade avslöjar målaren. Det visar sig att Freud ”lånar” denna metod och 
den ingår sedan som psykoanalysens teknik (den fria associationen) i hans 
projekt. Ginzburg vill se ledtrådsparadigmet som något annat än 
naturvetenskap och humanvetenskap. Något för sig, eget. Ginzburg hävdar 
att med Galilei och när naturvetenskapen breder ut sig, tappar vi bort 
subjektet och sysslar nu mest med undersökningar på gruppnivå. Resultaten 
från de undersökningarna är inte alltid så lätta att använda på individplanet. 
Det går att säga att paradigmet vill framhäva subjektet i kunskapsprocessen 
eller rättare sagt kunskapssubjektet. Kunskapssubjektets allmänna 
utrustning/instrumentarium får avgörande betydelse för processens 
fortsatta förlopp. 
 
Kopplingen till Peirces abduktiva fas i vetenskapsarbetet är svår att undvika. 
Så att följa ledtrådar blir ett ytterligare sätt att beskriva metoden i mitt 
arbete. 
 
Roz Carroll har gjort en uppställning som avser att visa den historiska 
utvecklingen av det som kan kallas vetenskapligt tänkande.10 
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Förrationell vetenskap (intuitiv, magisk, mytisk, traditionell, folklig) 
 

 

Enligt Roz Carroll blir alltså rörelsen över tid: förrationell till klassisk till ny 
vetenskap. 
Är det så här som det går till? Nej det tror jag inte. Vi lämnar inte det 
förrationella och klassiska bakom oss när vi rör oss mot det nya. 
 
Avhandlingen rör sig, sålunda, från den av många som förvetenskaplig sedda 
psykoanalysen till ett försök att ställa denna samma analys på en 
vetenskaplig grund. Syftet är åtminstone att dess kunskapsobjekt skall kunna 
pekas ut och beskrivas i grova drag. 
I den tredelade uppdelningen ovan rör vi oss då mellan det pre-rationella till 
det klassiska men kommer snart in på det som av Carroll kallas ”ny” 
vetenskap. Detta sker i samband med att undersökningen tar oss till den nya 
neurologin och det nya tvärvetenskapliga området neuropsykoanalys. 
 
Det historiska skeendet kan då återfinnas i ett nu. Den förrationella 
intuitionen kan inte tappas bort, då det intuitiva alltid är vetenskapens 
startpunkt. Utan den intuitiva eller abduktiva idékärnan uppstår ingen 
vetenskap över huvud. Deduktion och induktion har då inget att arbeta med. 

Klassisk vetenskap 
Kausalitet 
Lineär 
Objektiv 
Isolerade händelser 
Materia 
Fokus på stabilitet 
Logik 
Stängt system 
Reduktiv 
Förutsägbarhet 
Explicit/observerbar 
Tiden är likformig 
Orsak - verkan 
Sekvensiell 
Mekanisk 
Fixerade relationer 
Objekt 
Enskild 

Ny vetenskap  
Emergenta egenskaper 
Icke-lineär 
Inkluderar subjektivitet 
Understryker kontext 
Processer 
Fokus på känslighet 
Djupare mönster/strukturer 
Öppet system 
Komplext 
Kaos 
Implicit/gömd 
Kritiska känsliga perioder 
Feedback-slingor 
Erfarenhetsberoende 
Självreglerande 
Relaterar i nätverk 
Fält 
Parallell 
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Nya termer 
Jag introducerar i avhandlingen fyra begrepp. De är: 
1. Självbildssystem, som jag förkortar till SBS. 
2. Självbildsbevarelsedrift, som är något klumpigt och inte har fått någon 
 förkortning. 
3. Tabula plena. Det utgår från begreppet Tabula rasa. 
4. Känslosinnet eller 6:e sinnet som jag föreslår som sammanfattning på en 
 del av neurologins senare resultat. 

 
Alla dessa termer kommer att definieras allt efter som de dyker upp.  

Studiens utgångspunkter 
1. Sökandet efter psykoanalysens kunskapsobjekt. 
2. Det erfarenhetsbaserade konstaterandet av ett självbildssystem, 
 förkortat till SBS, och två till detta system knutna hjälpsystem. 
3. Letandet efter ett eventuellt samband mellan psykoanalysens 
 kunskapsobjekt och SBS. 
4. Frågan: Varifrån stammar de omnipotenta/grandiosa självbilderna i 
 SBS? 

Syfte och forskningsfrågor 
Syftet är att försöka grundlägga psykoanalysen som en vetenskap. 
Jag vill först ta upp hur denna grundläggningsfråga ser ut hos grannen, 
psykologin. Psykologin visar sig nämligen ha samma problem som analysen. 
I sitt installationstal vid Aalborgs universitet 2009 berörde professor Jens 
Mammen (1942-)11 detta.  
Till skillnad från andra vetenskaper hade psykologin vid sin tillblivelse på 
1800-talet inget kunskapsobjekt som på ett naturligt sätt pockade på att bli 
systematiserat. Till exempel så hade juridiken vid sin begynnelse sitt objekt 
redan på plats. Det fanns redan lagar och förordningar, men dessa 
tillämpades olika i olika delar av landet och för att få ett system i detta så att 
lagar och tillämpning blev lika överallt föddes den juridiska vetenskapen. 
Medicinen skiljer sig något mot detta. Sjukdomar har alltid funnits och är ju 
det naturliga kunskapsobjektet men de började att systematiseras först när 
specifika behandlingsmetoder var för handen. Diagnos och behandling 
kopplades då ihop och bröt mot den tidigare behandlingstraditionen som i 
stort hade varit symptomatisk. Nya metoder startar alltså medicinen som 
vetenskap och det gäller också för psykologin. Men det finns en stor skillnad. 
Från neurologin ärvdes metoder att mäta elektriska fenomen i våra 
nervbanor och de utvecklades snabbt till en modell med stimulus och 
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respons och en mellanliggande box eller låda som var subjektet. Den 
laboriatoriemässiga uppställningen S-R hade sett dagens ljus och den 
arbetade helt utan omvärldsreferens, det vill säga att subjektet påverkades 
enbart av ett proximalt stimulus och svarade med en likaledes proximal 
reaktion. Det som kallas distala stimuli och responser lyser här med sin 
frånvaro och vi hamnar i ett isolat utan referens till en omvärld. Med detta 
var den vetenskapliga psykologin på plats i form av psykofysik. 
Den vardagliga praktiska psykologin sköttes av teologin och behandlades i 
konst och litteratur och många gånger av ett sunt förnuft. De mest utsatta 
togs om hand i psykiatrin. Denna vardagliga psykologi var alltså 
omhändertagen och kom inte att bli föremål för någon systematisering. 
Denna psykologi hade alltså inget synligt kunskapsobjekt. 
Vi får på detta sätt två skilda spår, enligt Mammen. Ett spår är den 
vetenskapliga psykologin som är en psykofysik och det andra ett löst 
hophållet undersökningsfält som aldrig systematiseras. Den praktiska 
psykologin blir ingen disciplin och det går idag inte att peka ut ett specifikt 
kunskapsobjekt som samlar fältet.  
 
Den vetenskapliga psykologin har under årens lopp försökt att peka ut ett 
undersökningsobjekt och behaviorismen var ett resultat av denna strävan. 
Ett försök att rädda något av ansatsen kom med kognitivismen och dess 
förlängning i AI-forskningen. Den mekanistiska premissen kan skönjas i 
dagens neurovetenskaper och risken är stor för att subjektet tappas bort. 
Slutsatsen blir att det hittills inte gått att slå en bro mellan den vetenskapliga 
psykologin och den praktiska och vi står idag med en vetenskaplig psykologi 
utan praktisk betydelse och med en praktisk psykologi som är så vitt 
förgrenad att den inte låter sig systematiseras och detta alltså enligt 
Mammen. 
 
För att åter få in subjektet i fokus har det utvecklats en intersubjektiv eller 
diskursiv inriktning inom den vetenskapliga psykologin. Denna kan sägas ha 
uppstått ur datorpsykologin. Det är uppenbart att en dator inte vet vad den 
gör. På samma sätt vet en bok inte om sig själv. För att få en referens till 
världen måste det en människa till. Det datormodellen tillåter är ju att 
projiceringar är möjliga att göra in i datorn, vilket kan ses som en form av 
antropocentrism och det samtal som förs med datorn som tyst förmedlare 
kan ju förstås som den intersubjektiva diskursen mellan två eller flera 
forskare. Den som tror på att människan kan ersättas av en dator inser inte 
sitt eget bidrag till själva denna föreställning och det diskursen kommer att 
handla om är de förställningar och vanförställningar om människan som 
forskaren redan bär med sig och som datorn aldrig kan ge några bidrag till. 
Den praktiska psykologin, å sin sida, har blivit alltmer tvärvetenskaplig, 
vilket i och för sig inte är av ondo då många mänskliga problem fordrar en 
sådan insats, men återigen kan den inte systematiseras. 
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Mammen anser alla ansatser till en intersubjektiv eller diskursiv metod, är 
att helt uppge försöken att bli en vetenskap. Det är en återgång till retoriken 
och sofismen i Grekland. 
Diskursansatsen ser han som ett cirkelresonemang där man aldrig når 
utanför diskursen själv och följaktligen aldrig når fram till verkligheten (det 
reala). Vilket väl skulle vara vetenskapens mål.  
Vi hamnar så mellan tre stolar. Antingen så pressar vi modeller (teorier) på 
och över människan eller så får vi en tvärvetenskap som inte låter sig 
systematiseras. Ett tredje är att uppge ambitionen att bli en vetenskap helt 
och hållet och istället vända oss mot retorik och diskurs, vilket aldrig kan ge 
grundlag för en vetenskap. 
I detta läge har exempelvis Rom Harré 12 föreslagit att man skapar en 
dikotom vetenskap men detta lämnar stora delar av vår levda verklighet helt 
utanför. Det finns då bara två sätt att existera på. Antingen som en atom eller 
som en pratande varelse. Hela det biologiska fältet lämnas därhän. 
Goda råd är alltså dyra. 
 
Engelsted13 och Mammen har dock lämnat var sitt bud på möjliga nya 
utgångspunkter. Båda är tagna ur den förvetenskapliga och vardagliga 
psykologin och jag skall inte gå närmre in på detta utan blott nämna att 
Engelsted tar fasta på våra möjligheter att röra oss i vår omgivning och på 
det sättet röra oss i flera dimensioner. 
Mammen utgår från två begrepp. De är numerisk identitet och kvalitativ 
identitet. Numerisk identitet är förknippad med att något är detsamma över 
tid. Det verkar som om vi människor har en unik förmåga att utöva denna 
förmåga, det vill säga att det är mycket svårt att lura oss. Kalle kanske har 
ändrat sig sedan vi sågs för 15 år sedan men jag vet att detta är Kalle och 
ingen annan. Den som tycker att det här är intressant kan nyttja länken i 
noten ovan. 
Nu till psykoanalysen. 
Utifrån Mammens redogörelse för hur olika vetenskaper uppstått ur ett 
naturligt behov av att få system inom ett område som redan är  
etablerat konstaterar han att det för psykologins del aldrig förelåg ett sådant 
behov. Den vardagliga psykologin sköttes av teologin och ett allmänt sunt 
förnuft samt avhandlades inom litteraturen och konsten. En vetenskaplig 
psykologi uppstod ur en metod och den har aldrig kunnat anknytas till 
människors behov. Psykologin befinner sig sålunda på ett förvetenskapligt 
stadium. 
Detsamma kan sägas om psykoanalysen och det är bakgrunden till 
avhandlingen. 
Men hur uppstod analysen? Vad var det i Freuds samtid som pockade på en 
systematisering? Var det Freuds egna livssituation som fick honom att lämna 
neurologin och istället leta efter en metod för att utforska Det Omedvetna? 
Mycket talar för att hans pekuniära behov kanske var det som styrde. Det 
gick inte att leva på den forskarlön han hade som assistent till neurologen 
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Brücke (1819-1892). 
Enligt Ellenberger (1905-1993)14 som ju givet en historisk skildring av 
analysens bakgrund så börjar den som en behandlingsform i form av 
exorcism på 1700-talet med syftet att bota sjukdomar. Den går sedan via 
hypnos (Mesmer (1734-1815) till 1800-talets Charcot (1825-1893)och vidare 
till Janet (1859-1947) , Freud, Adler och Jung (1875-1961). 
Till skillnad mot psykologin föreligger alltså ett behandlingsmotiv för 
analysen och inte i första hand ett forskningsdito. Här finns något oförklarat 
som jag inte kan få tag i. Freud har ett behandlingsmotiv som han ärvt men 
förklarar rätt snart att behandlingsmetoden också är forskningsmetoden. 
Det är dessutom från psykiatrin som hans patienter kommer. Freud är insatt 
i den naturvetenskapliga metoden från sin tid som neurologisk forskare men 
han tillämpar inte denna forsknings regler, som det senare kommer att 
avslöjas. Vad inträffar? 
 
Psykoanalysens nuvarande och djupa kris är ju förbunden med att den inte 
kunnat hävda sig som en vetenskap och då i första hand inte kan peka ut sitt 
kunskapsobjekt. Jag kommer senare att visa att Freud har det givna 
kunskapsobjektet i sin hand men att han tappar bort det. Kan man tappa 
bort ett sådant objekt bara så där? Nej det har jag svårt att förstå och här 
föreligger en obesvarad gåta som tarvar ett svar.  
 
Det finns två sätt att handskas med den nuvarande situationen. Det första är 
att hävda att analysen skall specialbehandlas och inte lyda under vanliga 
vetenskapliga krav, vilket är det förhållningssätt som psykoanalysen hittills 
intagit eller, som jag gör, istället göra ett försök att finna ett för analysen 
unikt objekt som kan utgöra dess grundläggning. 

Avhandlingens disposition 
Undersökningen löper i två spår. Det första spåret rör frågan om 
psykoanalysens kunskapsobjekt. Har psykoanalysen ett kunskapsobjekt eller 
inte? Är psykoanalysen en vetenskap eller inte? 
Om det finns ett kunskapsobjekt, hur ser det ut? Är det Freuds begrepp ”Det 
Omedvetna” som är kunskapsobjektet eller inte? Är det ett annat så försök 
att finna det och beskriv det så noga som möjligt. 
Spåret upptar kapitel 1 till och med kapitel 4. 
 
Kapitel 1 behandlar psykoanalysens nuvarande läge och presenterar Freuds 
sätt att arbeta och tänka. Vidare avhandlas Matte Blancos förslag till 
kunskapsobjekt. Till sist ett avsnitt om hur Freud överger sin upptäckt, Det 
Omedvetna och vad som finns kvar som ett arv. 
Kapitel 2 ägnas åt Matte Blancos vidare arbete där han beskriver 
kunskapsobjektets säregna logik, den symmetriska. 
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Kapitel 3. Driver undersökningen vidare med bidrag från filosofin och 
analysen. Bidrag från: R. Money-Kyrle, C. Jung, I. Kant, C. Peirce, C. Lévi-
Strauss och R. Grossman. 
Kapitel 4. Neuropsykoanalys, hjärnans utveckling och neurologi. Författare 
här är M. Solms & O. Turnbull, E. Kandel, M. Mancia, A. Schore och A. 
Damasio. Jag sammanfattar sedan kunskapsobjektet i 50 påståenden, som 
slutligen kan reduceras under ett antal rubriker. 
 
Det andra spåret utgörs av självbildssystemet (SBS). Om det första spåret 
närmast uppstod ur en teoretisk tomhet kan det andra ses som en allt mer 
påträngande klinisk erfarenhet. Den mynnade till slut ut i ett begrepp om ett 
självbildssystem samt två till systemet knutna subsystem. Spår två tas upp i 
kapitel 5. 
Kapitel 6 frågar om det finns ett samband mellan psykoanalysens 
kunskapsobjekt (som jag kommer att kalla för Det Statiska Systemet eller 
STAT) och självbildssystemet, SBS. Oberoende av svaret på denna fråga kan 
ytterligare en fråga ställas: Var kommer de omnipotenta självbilderna ifrån? 
 
En avslutande sammanfattning diskuterar resultatet och blickar också 
framåt mot nya spår att följa. 
I efterord har jag tagit med material som dykt upp efter det avhandlingen 
var klar. 

Material 
Materialet är erfarenhet och läsning. 
Erfarenheten är min egen under 30 års analytiskt arbetet som också 
innefattar ett antal patienters erfarenheter, så som de berättats för mig. De 
har samlats under cirka 30 000 timmars arbete med patienter i vanliga 
analyser med 4 besök i veckan. 60% kvinnor och resten män i åldrar mellan 
20-60 år. Behandlingstider mellan 3-12 år. 
 
Läsningen har förutom psykoanalytisk litteratur bestått av filosofi från tiden 
före Sokrates (470-399) fram till nutid. Titlarna framgår delvis av 
bibliografin. Tiden i Århus gjorde mig bekant med arvet efter Hegel (1770-
1831) och Karl Marx (1818-1883) och med den form av marxism som kallas 
Aktivitetsteori. Danmark har en annan filosofisk tradition än Sverige och har 
aldrig brutit med den centraleuropeiska idévärlden på det sätt som vi gjort. 
Under tiden som doktorand har den nya neuropsykoanalysen kommit i fokus 
liksom modern neurologi och hjärnforskning. 
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Metod 
Arbetsanteckningar har samlats under ett flertal teman, främst de som angår 
avhandlingens två temata.  
Tankearbete har sedan ägnats dessa skriverier som utformats som små 
artiklar, vilka oftast hamnat i skrivbordslådan. Några undantag finns. De 
blev till föreläsningar. Ett par i Sverige, ett annat par i London. Uppsatsen i 
Århus med sina 150 sidor är det mest omfattande hittills. 
Från den självklara starten i Freuds ”Det Omedvetna” och med Matte 
Blancos viktiga bidrag i form av begreppet ”Det icke-bortträngda 
Omedvetna” (UUcs.) så har den vägledande principen sedan varit att i 
filosofin och i ontologin leta efter arbeten som jag kunnat ana rör sig inom 
den aktuella sfären. Detsamma har gällt för psykoanalysen själv, även om 
den till större delen inte rört sig på denna nivå. Det som tidigt blev 
uppenbart var analysens avsaknad av texter som berör avhandlingens tema. 
Ett annat uppenbart område är mystiken, som jag lämnat därhän på grund 
av dess omfång och att jag personligen känt mig lite främmande inför den. 
 
Begreppsanalys har varit huvudmetod. Det arv efter de logiska positivisterna 
som via språkfilosofin slutligen utmynnat i begreppsanalysen har varit ett 
bra verktyg för att klargöra motsägelser i till exempel Freuds 
begreppsapparat. 
Under doktorandtiden har jag haft tillgång till Umeå universitets bibliotek 
och möjligheterna att leta litteratur via de stora databaserna. Vid 
databassökandet har jag använt mig av sökorden: psykoanalys, det icke 
bortträngda Omedvetna och metapsykologi samt mina egna: 
självbildssystemet, självbildsuppehållande drift, Tabula plena och 
känslosinnet. De engelska motsvarigheterna har använts. För mina egna 
begrepp fanns inga sökbara termer i SweMeSH (ett översättningsprogram). 

Datasökning 
Sökningen skedde under hösten 2008 och våren 2009 med komplettering i 
februari 2010. 
 
Använda termer:  
 
För avhandlingens del om psykoanalysens kunskapsobjekt: 
1. Psykoanalys. 
2. Icke-bortträngt omedvetet. 
3. Metapsykologi. 
 
För delen om självbildssystemet: 
4. Självbildssystem. 
5. Självbildssystemsuppehållande drift. 
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6. Tabula plena. 
7. Känslosinnet. 
 
De söktermer som SweMeSH föreslog var följande: 
 
1. Psykoanalys skall sökas som psychoanalysis. 
2. Icke-bortträngda omedvetna är unrepressed unconscoius. 
3. Metapsykologi översätts till metapsychology. 
 
4. Självbildssystem ger ingen motsvarande term. 
5. Självbildssystemsuppehållande drift ger ingen term. 
6. Tabula plena ger ingen term. 
7. Känslosinnet ger ingen term. 
 
SweMeSH ger också alternativ vilka jag eftersökte för 4-7. 
 
4. För självbildssystem var det bästa alternativet selfconcept. 
5-7 gav inga sökbara alternativ. 
 
De databaser som genomsökts är: 
Pub Med 
Psych Info 
Psych Articles 
 
Psych Info och Psych Articles söks gemensamt på APA Psych Net. Dessutom 
konsulterades PeP (Psychoanalytic electronic Publishing).  
 

Sökningar - avhandlingens första del 

Avser sökning på Pub Med och omfattar termerna 1-3. 
 
1. Psychoanalysis 
 
PubMed ger 10 157 träffar. Med gräns 10 år bakåt är antalet träffar 2 345. 
Med begränsningen ”only rewievs” återstår 178 artiklar. Genomgång via 
abstracts resulterar i 6 stycken. Alla dessa behandlar ämnen inom 
självpsykologin och berör inte avhandlingens tema. 
 
Pub Med föreslår en avgränsning och jag väljer då ”det omedvetna”. 
SweMesh har termen ”id” för ”det omedvetna”. 
 
Psychoanalysis and id ger 14 träffar och ingen inom området för 
avhandlingen. 
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Jag vänder på sökningen och placerar ”id” först och får då: 
 
Sökning på ”id”.  
Utan begränsningar ger det 74 827 träffar. 
”Id and psychoanalysis” ger 112 och med tidsgräns 10 år fås 10 träffar. 
Genomgång via abstracts ger 1 artikel:  
Carhart-Harris, R., Mayberg,H., Malizia, A., Nutt, D. Mourning and 
Melancholia revisited: correspondences between principles of Freudian 
metapsychology and empirical findings in neuropsychiatry. Annals of 
General Psychiatry, 2008 7:9. 
Innehåll redovisas i efterord.  
I denna artikel finns en hänvisning till en bok:  
Hassin R.R., Uleman JS, Bargh JA: The New Unconscious. Oxford, UK. 
Oxford University Press, 2005. Denna bok redovisas också i efterord. 
 
2. Icke-bortträngt omedvetet/ unrepressed unconscious 
 
PubMed: ger 6 träffar. 2 författade av Mancia som finns med i avhandlingen. 
4 utan relevans. Denna sökning gav alltså spåret till Mauro Mancia som finns 
med i avhandlingen via två artiklar: 
 
Mancia, M. (1983). Archaeology of Freudian Thought and the History of 
Neurophysiology. Int. R. Psycho-Anal. 10: 185-192. 
Mancia, M. (2005). Implicit memory and early unrepressed unconscious: 
Their role in the therapeutic process (How the neurosciences can contribute 
to psychoanalysis). Int J Psychoanal 2006; 87: 83-103. 
 
Dessutom ledde det fram till Mancia´s bok: 
Mancia, M. (2007). Feeling the Words. Neuropsychoanalytic understanding 
of memory and the unconscious. London and New York: Routledge 
 
3. Metapsykologi/metapsychology 
 
PubMed: ger 43 träffar. Alla skrivs ut med abstracts. Genomgång av dessa 
och 1 artikel återstår som skrivs ut.  
Schmidt-Hellerau, C. We are driven. Psychoanal Q 2005 oct:74 (4) 989-
1028.  
Artikeln redovisas i efterord. 
 
PsychInfo och PsychArticles och termerna 1-3 
 
PsychInfo och PsychArticles som söks via APA Psych Net. Gräns: 5 år bakåt. 
 
1. Psychoanalysis 10 829 
 ”and Id” 69 träffar. Några bra utskrivna utan relevans. 
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2. Unrepressed unconscious 16 träffar. Alla relaterar till Matte Blanco. 
 
3. Metapsychology 288 träffar, går igenom alla. Ingen relevans 
 ”metapsychology and id” ger inom de 288 4 träffar. En inom området- 
 Kirschner, L. (2008) Freud´s model: The I and the it. Washington: 
 Lanham, MD, US. Jason Aronson. Övriga tre utan intresse. 

Sökning avhandlingens andra del: Självbildsystemet (SBS) 

Följande termer har använts: 
4. Självbildssystem. 
5. Självbildssystemsuppehållande drift. 
6. Tabula plena. 
7. Känslosinnet. 
 
SweMeSH ger följande översättningar: 
 
Självbildssystem ger ingen term 
Självbildssystemsuppehållande drift ger ingen term 
Tabula plena ger ingen term 
Känslosinnet ger ingen term 
 
SweMeSH ger alternativ till sökord som inte har någon översättning. Av 
termerna 4-7 söker jag dessa alternativ. 5-7 ger inga sökbara förslag medan 
förslagen till självbildssystem blir: 
Självhävdelse, självbiografi, vanförställningar, självbedömning, 
självuppfattning (självbild, självinsikt, självkänsla), självavslöjande, 
självförmåga (egen förmåga, självständighet), självdestruktivt beteende, 
självteori (mentalisering). 
Jag gick vidare med: självbild, självbedömning och självuppfattning. Alla 
dessa landar i termen ”selfconcept”. Denna term ges nummer 8 och söks som 
tidigare på Pub Med och därefter på Psych Info och Psych Articles via APA 
Psych Net 
 
PubMed och termen ”selfconcept” 
 
8. ”Selfconcept” med 10 års gräns bakåt ger 30 933 träffar. 
 
”selfconcept and psychoanalysis” ger 56 träffar 
”selfconcept and theory” ger 2 928 träffar och 
”selfconcepttheory and psychoanalysis” ger 139 träffar 
 
Då jag går igenom dessa (56+139) träffar, via abstracts påträffas 
”unrepressed unconscious” bara en gång (Mancia). 
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Sökningen ger 4 intressanta artiklar. Närmare genomgång visar att de alla 
behandlar ”självet” ur en psykologisk vinkel och faller utanför avhandlingens 
ram. 
 
Sökning på APA Psych Net 
Ger i princip inga nya artiklar men många upprepningar 

Konsulterande sökning på PeP (Psychoanalytic Electronic 
Publishing) 

Termerna 1-3 
1. Psychoanalysis verkar meningslöst att söka och ger också 35 587 träffar. 
 
2. Unrepressed unconscious ger 89, genomgång av dessa 89 ger 1 st artikel 
från 2009 
Lombardi, R. (2009) Through the Eye of the Needle: The Unfolding of the 
Unconscious Body. J Amer. Psychoanal. Assn. 57: 61-94. Finns i efterord. 
 
3. Metapsychology 4 044. Allt för stor datamängd. 
 
Term 8 ”selfconcept”. 
 
8. ”selfconcept” ger 7 träffar. Genomgång ger inget av intresse. 
 
Neuropsykoanalys (som jag också undersökt) ger en sådan mängd av data att 
de inte går att hantera. Jag valde istället att gå igenom några viktiga böcker. 

Sammanfattning 
Sökningarna på 1-3: psykoanalys, icke-bortträngt omedvetet och 
metapsykologi ger 5 intressanta artiklar och 3 böcker. Jag redovisar deras 
innehåll i efterord utom Mancia´s artiklar som ingår i själva avhandlingen. 
Andra relevanta artiklar är antingen författade av Mauro Mancia och Matte 
Blanco eller är utarbetningar från dessa författares verk. 
 
Söktermerna 4-7: självbildssystem, självbildssystemsuppehållande drift, 
Tabula plena och känslosinnet ger inga sökbara termer på SweMeSH. 
Alternativet ”självbegrepp” (8) hänvisar till ett antal artiklar som alla 
behandlar olika tankar om självet men bara ur begränsade synvinklar (ex. 
kroppssjälv). 
Att 4-7 inte är sökbara antyder att begreppen är nya. 
 
Det som jag redovisar i Efterord hänför sig till nya uppgifter som framkom 
i den nya datasökningen 2010. 
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KAPITEL 1 
Psykoanalysens kunskapsobjekt 

 
Är psykoanalysen en vetenskap? Har den ett klart och entydigt 
kunskapsobjekt? Går det att peka ut ett speciellt objekt eller område och säga 
”Detta är psykoanalys”. Skiljer sig psykologin från psykoanalysen? Är de två 
eller en disciplin? 
 
Följande kommer att behandlas: 
1. Psykoanalysens nuvarande läge. 
2. Freuds sätt att arbeta och tänka. 
3. Matte Blancos förslag till kunskapsobjekt. 
4. Arvet efter Freud. 
5. Freud överger sin upptäckt. 
6. Sammanfattning. 

Psykoanalysens nuvarande läge 
Psykoanalysen är idag ett oordnat undersökningsfält. Den är dessutom i en 
utomordentlig krissituation. Detta beror, enligt min mening, på att analysen 
tidigt tappade kontakten med sitt kunskapsobjekt. Det objekt och område av 
världen som den pekat ut som sitt att undersöka. Freud överger efter en tid 
sitt undersökningsobjekt och söker sig andra arbetsuppgifter. 
 
Om vi börjar med dess oordning så kan vi, med formuleringar som jag 
hämtar från Umberto Eco (1932-)15, säga att vi först måste avgöra om vi står 
inför en disciplin eller ett undersökningsfält. En disciplin har en enhetlig 
metodik och ett bestämt kunskapsobjekt. Ett undersökningsfält är en 
samling av ännu inte fullständigt till en enhet sammanförda intressen. 
Psykoanalysen är med dessa definitioner ett undersökningsfält. Några skulle 
kalla den ”förvetenskaplig”.16 Psykoanalysens existensberättigande kommer 
därmed att vara grundat i det faktum att den finns, som fält, mer än att den 
gjort sig trovärdig utifrån någon vetenskaplig grund. 
 
Vad gäller krissituationen så framgår den bland annat i en artikel av Adolf 
Grünbaum (1923-) från 1996.17 Grünbaum kan sägas ha startat de senaste 
årens debatt om psykoanalysens vetenskapliga status med sin bok ”The 
Foundations of Psychoanalysis” från 1984.18 Han skriver nu 199619: 
 
”Det är klart att en teori kan ses med stor skepsis från veten- 
skapligt håll, medan den samtidigt kan vara mycket uppskattad 
av kulturen i stort, och tvärtom. Sålunda bevittnar vi för när- 
varande åtminstone i USA en klar nedgång för psykoanalysen 
och det på flera plan: 
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(1) en skarp minskning av psykoanalysens inflytande 
vid de psykiatriska avdelningarna på universiteten, (2) en 
tvärbrant nedgång i antalet kandidater vid de psykoanalytiska 
utbildningsinstituten, (3) en likadan reduktion av antalet 
patienter som undergår psykoanalytisk behandling betald av 
försäkringsbolag och andra tredjepartsbetalare.” 
 
Debatten sedan 1984, som följde i spåret av Grünbaums artikel har varit 
intensiv och gett upphov till en mängd inlägg och böcker. Detta faller dock 
utanför intresset för denna avhandling då min inriktning är psykoanalysens 
kunskapsobjekt och inte dess tillämpning. 
 
Utgångspunkten i det följande är Freuds definition av det han kallade det 
”Omedvetna”. 

Freuds sätt att arbeta och att tänka 
Innan vi kommer till redogörelsen för hur psykoanalytikern Ignacio Matte 
Blanco, med avstamp i Freuds begrepp ”Det Omedvetna”, hittar ett annat 
begrepp, som blir en kandidat till att vara kunskapsobjektet vill jag som en 
introduktion ta upp hur Freud behandlar sitt begrepp ”drift”.  
Det kommer också att bekanta oss med Freuds säregna sätt att tänka. Det 
går inte att säga att han inte kunde tänka, men det går att säga att han inte 
tänker logiskt. I mycket av det som Freud skrivit går det att påvisa ett flertal 
brott mot, den så kallade, motsatslagen. Denna går i korthet ut på att det inte 
går att hävda någonting och samtidigt hävda att dess motsats gäller 
samtidigt. 
 
Om begreppet ”Trieb” (drift)20 går det att påstå att det är ett centralt begrepp 
för Freud och psykoanalysen. Det kom olyckligt att till engelska översättas 
till ”instinct”, vilket ju inte är en bra översättning, 
då den ligger alltför nära biologins instinkt. 
Jag kommer att använda detta begrepp ”Trieb” för att visa vad jag är ute 
efter. 
Freud presenterar sitt begrepp så här: 
 
191521 skriver han med avseende på vad en drift skall anses vara ur en 
biologisk ståndpunkt. Jag citerar både den engelska och den tyska texten: 

”an instinct appears to us as a concept on the frontier between the mental 
and the somatic…“ 

På tyska22: 
“so erscheint uns der Trieb als ein Grenzbegriff zwischen Seelischem und 
Somatischem…“ 
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Några år tidigare 191123 
 “instinct is…the concept on the frontier between the somatic and the 
mental...the psychical representative of organic forces.” 

På tyska24 
“Wir fassen den Trieb als den Grenzbegriff des somatischen Gegen das 
Seelische, sehen in ihm den psychischen Repräsentanten organischer 
Mächte…“ 

 
Och åter 191525 

 “the psychical representative of an endosomatic , continuously flowing 
source of stimulation…a concept lying on the frontier between the mental 
and the physical.” 

och26 
“Unter einem Trieb können wir zunächst nichts anderes verstehen Als die 
psychische Repräsentanz einer kontinuerlich fliessenden  
…einer Begriffe der Abgrenzung des Seelischen vom Körper-Lichen.“ 

 
I förordet till Instinkterna och deras öden“ (1915) skriver James Strachey 
(1887-1967)27 att det finns en stor oklarhet i Freuds användning av begreppet 
”drift”. Å ena sidan drar Freud ingen gräns mellan ”drift” och dess psykiska 
representant medan han å andra sidan och senare under sitt liv tycks mena 
att driften är något icke-psykiskt. Sålunda: 

”Det kan vara så att motsättningen (hos Freud) är mera skenbar än 
verklig och att dess upplösning ligger i att inse att begreppet själv är 
tvetydigt- ett gränsbegrepp mellan det fysiska och det mentala.”28 

 
Drift är alltså tvetydigt och ett gränsbegrepp. Det tycks betyda två saker 
samtidigt: drift är något psykiskt och drift är (samtidigt) något somatiskt. 
Om det är ett gränsbegrepp hur skall det då förstås? 
Begreppet står med ett ben i vardera lägret, psykiskt och somatiskt. Om 
själva begreppet innehåller denna dubbelhet betyder det ju att Freud inom 
detta begrepp gömmer den mycket gamla frågan om hur övergången mellan 
det somatiska och det mentala ser ut. Denna fråga är ännu i denna dag inte 
besvarad. Genom gömmandet undviker Freud frågan (the hard problem/den 
hårda frågan/knäckfrågan). 
Om drift samtidigt är något psykiskt och något fysiskt så begår Freud just det 
brott mot logikens motsatslag jag tidigare nämnde. 
 
Om vi inte går med på att motsättningen är skenbar utan verklig så kan vi, 
med inspiration från E.V. Ilyenkov (1924-1979)29 söka dess lösning i en 
gemensam utgångspunkt för motsättningen. Kan denna gemensamma 
utgångspunkt hittas så upplöses motsättningen. 
 
Min tankemodell kan beskrivas med hjälp av ett exempel. 
Om man studerar hudceller och sinnes/nervceller så kommer man snart att 
inse att de företer likheter men de är inte samma. Det går inte att säga att en 
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hudcell och en nervcell är samma sak. Det är då inte långsökt att tänka att de 
kanske har samma ursprung. Basen är gemensam. Forskningen30gjorde 
också denna upptäckt och kallade basen för ektoderm. Två andra 
urcellstyper kunde också beskrivas, mesoderm (muskler) och entoderm 
(matsmältningskanalen). 
När väl ektodermet är funnet så kan vi säga: hudceller och nervceller 
stammar från ektodermet, det vill säga, de är ektodermceller. 
Innan vi har kommit så långt så kan vi säga om ektodermet att det har, vissa, 
likheter med en hudcell och det har andra, vissa, likheter med en nervcell. 
Jag menar att Freud nu gör något liknande. Han säger att driften är lik det 
psykiska och samtidigt säger han att den är lik det somatiska. Inom det 
somatiska området kallar Freud nu driftens energi för ”libido” och inom det 
psykiska området för ”intresse”.31 Om vi nu vänder på det enligt formeln: 
ektoderm ger upphov till nervceller och hudceller så kan vi säga: driften ger 
upphov till ”intresse” och till ”libido”. 
 
På detta sätt får vi en urdriftsform som sedan ger ”libido” och ”intresse”. 
(Urdriftsformen skall vi sedan se är den narcissistiska eller 
självbildsbevarande energin.) Freud tappar sedan bort energiformen 
”intresse” helt, medan han flera gånger återkommer till frågan om en 
ursprunglig energiform, men där kommer han inte längre än till det han 
kallar ”narcissistisk libido”. Libidobegreppet har Freud svårt att släppa och 
trots senare utvikningar, med bland annat dödsdrift, så förblir libido 
bensinen i Freuds motor. 
Om Freud skulle ha följt Ilyenkovs metod så skulle han ha sagt sig att det 
bakom ”libido” och ”intresse” ligger en energiform som ger upphov till de 
båda andra energiformerna. Han måste då släppa taget om båda dessa 
former, vilket verkar vara det svåra och han hänger sig fast i ”libidon” som då 
också plötsligt framstår som en tanke till vilken Freud är känslomässigt 
bunden. Det som idag kallas ”en darling”.32 Det finns åtminstone ett logiskt 
skäl till att lämna föreställningen, men det blir omöjligt på grund av 
känslobindningen. 
Istället för att söka en gemensam grund till de två drifterna, 
självbevarelsedrift och sexualdrift (artdrift), skapar alltså Freud ett begrepp 
som inom sig självt innehåller en motsägelse. Han hävdar uttryckligt att 
dessa två drifter står i motsats till varandra.33 
Ett sådant begrepp som det Freud skapar kan enbart existera inom den 
Omedvetna sfären, där som vi senare skall se motsatslagen är satt ur spel. 
Freuds egna Omedvetna system skapar detta begrepp och ger en anvisning 
om ursprunget till denna Freudprodukt. Om detta är Freud förstås inte 
medveten och det går ju också att se det hela som en kreativ idé eller 
hypotes, som senare skall utsättas för en empirisk prövning. 
Nu är detta inte fallet utan idén är framställd som en definition och alltså 
fastlagd. Resultatet blir en idé utan empirisk grund. 
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Det här är något som återkommer i den samlade Freudkritiken. En hypotes 
förvandlas utan empiriska bevis till ett faktum och det tycks ske genom sin 
blotta upprepning.34 

Matte Blancos förslag till kunskapsobjekt 
Jag har ovan påstått att Freud lämnar sin ursprungliga upptäckt, den att vi 
människor bär på ett mentalt system vars existens vi är omedvetna om. Det 
som intuitivt framstår som kandidat till att vara psykoanalysens 
kunskapsobjekt har alltså råkat i vangömmo. 
Den som nu räddar situationen är den chilenske psykoanalytikern Matte 
Blanco som i sin bok från 197535 ”The Unconscious as Infinite Sets” (Det 
Omedvetna som Oändliga Mängder) lyckas hitta ett hos Freud närmast 
latent begrepp som han kommer att kalla ”the unrepressed unconscious” 
eller förkortat UUcs., vilket kommer att ersätta det borttappade objektet och 
sedan, dessutom, kan pekas ut som vårt kunskapsobjekt. 

Begrepp 

Innan Matte Blanco får ordet så skall vi börja med en allmän genomgång av 
begreppet Omedveten hos Freud.  
Begreppet är oklart på många sätt. Freud använde det som både adjektiv och 
substantiv. Övergången från substantiv till adjektiv följer Freuds egen 
tankeutveckling och speglar övergången från hans första idé om den mentala 
apparatens utseende, den topografiska från 1900, till den andra som kallas 
den strukturella 1923. Detta antyder att Freud lämnar uppfattningen om att 
det finns ett system som kallas Det Omedvetna till det att vara omedveten 
enbart är en egenskap hos ett eller annat objekt, det vill säga, det har blivit 
till ett adjektiv. En del av denna glidning kommer vi att kunna följa senare 
tillsammans med Matte Blanco.36 
På tyska använde Freud begreppet ”das Unbewusste” för det ena lagret i sin 
topografiska modell och det andra benämndes ”Bewusstheit” Det 
kompletterades senare med ”das Vorbewusste”. 
På engelska har detta översatts till ”Unconscious”, ”Conscious” och  
”Preconscious”. 
Översättningen till engelskan kompliceras av att de tyska orden är passiva 
partiklar och att de på engelska egentligen skall översättas till  
”not consciously known”, ”consciously known” och ”preconsciously known”. 
 
När man syftar på systemet (från topografin 1900) brukar man använda stor 
bokstav i förkortningarna, alltså: Ucs., Cs., och Pcs. Om man är ute efter 
adjektivet eller det som kan bindas till den andra modellen, den strukturella 
1923, brukar man liten bokstav, ucs., cs. och psc. 
Modellen från 1923 är ju den mest kända med sina enheter Ego, Superego 
och Id. På svenska: Jag, Överjag och Det. Freud skrev: 
”Ich”, ”Über-ich” och ”Es”. 
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Matte Blanco använder ”the unrepressed unconscious” för sitt framvaskade 
objekt men han ansluter det aldrig till detta förkortningssystem. Jag har tagit 
mig friheten att göra detta och det blir då UUcs. 
Repressed syftar ju på försvarsmekanismen ”bortträngning” och vi kan nu 
särskilja två typer av omedvetet: ett som är bortträngt (Freud) RUcs. och ett 
som inte är det (Matte Blanco) UUcs. Det första är förvärvat och det andra 
medfött. Jag kommer att ta upp Jungs kollektiva omedvetna senare. 

Topografi 

Det är viktigt att hålla i minnet att Freud i sin första modell över psyket, den 
topografiska 1900, just ser den som en topos, det vill säga att den har 
rumslig karaktär, är utbredd. Han talar därför om att något, Cs., ligger ytligt 
och att Ucs. ligger djupare. Psykoanalysen omtalas också som en 
”djuppsykologi”. Det är inte långsökt att uppfatta detta som en bild av 
hjärnan med sitt cortikala lager liggandes ovanför de djupare strukturerna, 
basala ganglier och andra hjärnkärnor. 

Det icke-bortträngda Omedvetna eller UUcs 

Vi skall nu följa Matte Blanco under hans arbete med att frilägga det för 
psykoanalysen centrala kunskapsobjektet.37 
Om man följer Freuds skrifter så tycks idén om ett UUcs. ha funnits mycket 
tidigt. Det är inte ett begrepp som Freud själv använder utan det ligger latent 
i hans texter och är här framdraget eller utvaskat. 
Det måste anmärkas att Freud inte heller för begreppet ”jag - ich-ego” har en 
konsistent mening utan det varierar mycket. I hans tidiga skrifter är det 
närmast en neurologisk struktur för att 1923 inta sin plats som en del av den 
mentala apparaten. På andra ställen skall det uppfattas som ”självet” eller 
”personen”. 
 
Så tidigt som 1894 skriver Freud en artikel38i vilken han försöker att förstå 
hur en tvångstanke kan uppstå som en kompromiss mellan en oacceptabel 
sexuell idé och dess affekt. Vi kan tänka oss sexuella lustkänslor som är 
riktade mot moster Agda det vill säga mammas syster. Det är inte helt 
acceptabelt att hysa denna känsla för henne. Freud tänkte: om länken mellan 
idén och affekten kan separeras och affekten kopplas till en annan och helt 
oskyldig idé så får vi en tvångstanke eller ett tvångssymtom. Det är två 
moment inkopplade i detta (1) att separera idén från affekten och (2) 
dessutom att inte vara medveten om denna senare nya koppling, som är falsk 
och skall ske med ett nytt objekt. 
Vi skulle alltså ha sexuella lustkänslor kvar men de är nu förknippade med 
något annat/någon annan. 
 
Freud skriver: 

”Deras existens [att utföra de två momenten] kan endast antagas, men 
kan inte påvisas av någon klinisk-psykologisk analys. Kanske skulle det 
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vara korrektare att säga att dessa processer inte alls är psykiska, utan att 
de är fysiska processer vars psykiska konsekvenser presenterar sig själva 
som om det som uttrycks med termerna ”separation av idén från dess 
affekt” och ”falsk koppling” av den senare [affekten] verkligen har 
skett.”39 

 
När Freud använder ”verkligen” i detta sammanhang menar han fysisk, som 
ett materiellt faktum. 
Konsekvens: att om det inte finns några psykiska bevis för själva 
mekanismen så måste den vara medfödd. I mitt exempel är det ju en 
överträdelse av incesttabut som är aktuellt. Kan vi dra slutsatsen att detta 
tabu är medfött? 
För att slutföra idén om en tvångstanke, så hur skulle den kunna se ut? 
Kommer jag att plågas av tvångstanken ”jag måste tänka på tant Greta (tant 
Greta tillhör inte familjen) varje gång som moster Agda dyker upp” eller ”det 
är konstigt men varje gång jag träffar moster Agda så får jag de här underliga 
tankarna om tant Greta: att jag måste ligga med henne.” 
Freud snuddar här vid tanken att för att förstå något av UUcs. så måste vi 
använda oss av en ”som om” modell.40 
 
Detta vidrör det som sedan kommer att skildras som att det finns en 
strukturell skillnad mellan innehållet i UUcs. och i RUcs. (Repressed 
Unconscious). Det betyder att det förra innehållet inte kan föreligga i det 
senare medvetna lagret (medvetet men glömt) på grund av att det inte går att 
överföra direkt utan mellanliggande översättning. Det är inte på grund av 
någon psykologisk konflikt denna omöjlighet inställer sig, utan att vi har att 
göra med olika system som inte kan översättas till varandra utan vidare. 
 
Enligt Strachey41 är dock begreppet, Omedveten, först antytt i en artikel från 
189642. 

” …deras symtom uppstod genom en (omedveten) psykisk 
försvarsmekanism”43 

 
Detta är en hänvisning till en omedveten aktivitet hos ”Jaget” som alltså 
arbetar aktivt bortträngande men själv inte är bortträngt. 
Något hos ”Jaget” är också omedvetet och ”Jaget” är ju inte ”Det 
Omedvetna” så här börjar redan övergången från substantiv till adjektiv. 
Saken övergår till en egenskap. 
 
Nästa referens kommer 191544: 

”…det är inte bara det psykiskt bortträngda som förblir främmande för 
medvetandet, utan också en del av de impulser vilka dominerar vårt jag - 
någonting, därför, som utgör de starkaste funktionella motsatserna till 
det bortträngda.”45 
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Freud menar här själva bortträngningsmekanismen, att den är ”främmande” 
det vill säga omedveten och att dessa ”impulser” (att tränga bort) är de 
starkaste motsatserna. Här tror jag Freud menar motståndet och inte 
motsatsen, då det inte kan finnas ett motsatsförhållande mellan ett innehåll 
och en mekanism. Att mekanismen arbetar motsättande är inte samma sak 
som att det är en motsats. 
Det anmärkningsvärda här är att det Omedvetna tycks breda ut sig än mer 
och omfattar nu stora delar av jag-strukturen. 
 
1920 skriver han:46 

”Det är säkert så att mycket av självet [jaget] är omedvetet och särskilt det 
som vi skulle beskriva som dess kärna, bara en liten del av det täcks av 
begreppet ””för-medvetet47””. Genom att ha ersatt en rent deskriptiv 
terminologi med en som är systematisk eller dynamisk, kan vi nu säga att 
patientens försvar emanerar från hans själv [jag].”48 Här fullbordas 
utbredningen av omedvetenhet. Det är säkert så att stora delar av jaget 
också är omedvetet. Den gamla indelningen i medvetet och omedvetet 
börjar här tappa mening för Freud. Han kan inte längre tala om ”Det 
Omedvetna” som ett system eller enhet, när egenskapen att vara 
omedveten nu också omfattar stora delar av ”Medvetandet”. 

 
Vi kommer nu till 1923,49där det nyss citerade på nytt konfirmeras och utgör 
basen för Freuds nya modell av den mentala apparaten med sina instanser, 
Jag, Över-jag och Det. Vi har nu kommit fram till den strukturella teorin. Det 
helt nya här är Över-jaget. Jaget kan kännas igen som medvetandet och 
Detet motsvarar i stort Omedvetandet. 
Freud skriver:50 

”Vi inser att Det Omedvetna inte sammanfaller med det bortträngda, det 
är fortfarande sant att allt som är bortträngt är omedvetet, men inte att 
allt som är omedvetet är bortträngt. En del av självet [jaget] …är också 
troligen eller säkert bortträngt. Och detta Omedvetna som tillhör självet 
är inte latent som det För-medvetna, för om det vore så skulle det inte 
kunna aktiveras utan att bli medvetet och processen att göra det medvetet 
skulle inte stöta på sådana svårigheter. När vi så finner oss själva stå inför 
nödvändigheten att postulera ett tredje Omedvetet (kurs av förf.), som 
inte är bortträngt, så måste vi medge att särdraget att vara omedveten 
börjar att tappa betydelse för oss. Det blir till en kvalitet som kan ha 
många meningar, en kvalitet som vi inte kan göra, som vi hade hoppats, 
till basen för vida och oundvikliga slutsatser. Hur som helst så måste vi 
akta oss för att ignorera detta särdrag, för egenskapen att vara eller inte 
vara medveten är till slut vår enda ljuspunkt i djuppsykologins mörker.” 

 
Av detta citat kan följande förstås: 
1. Citatet fångar Freuds nya insikt att Det Omedvetna är en kvalitet 

(adjektiv) och inte ett system. Ontologiskt betyder det att Freud går från 
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kategorin ting (substantiv) till kategorin egenskap. Vi kan kalla det en 
”kategoriglidning”. 

2. Genom att tvingas reducera Det Omedvetna till enbart en kvalitet tränger 
han undan sin upptäckt (Det Omedvetna) till en mer undanskymd plats. 
Denna upptäckt var ju att inse att Det Omedvetna är ”den sanna psykiska 
verkligheten”.51 

3. Det Omedvetna är namnet på något som är mycket mer än att vara 
omedvetet. Det Omedvetna som ett system eller struktur lämnas nu med 
denna nya modell över psyket, som vi kan iaktta som denna övergång 
från substantiv till adjektiv. 

4. Freud är inte i stånd till att tänka sig att systemet Det Omedvetna, som en 
form av vara, som ett av sina särdrag, är strukturerat på ett sätt som 
hindrar det att följa vanlig logik. 

5. Trots detta förstår Freud intuitivt att problemet med Det Omedvetna 
ligger i detta område, mellan vad som kan bli medvetet känt och det som 
inte kan bli det. 

 
Ur samma artikel kan tas:52 

”Jag föreslår…genom att kalla den enhet som börjar i systemet Pcpt. [det 
perceptuella systemet] och startar med att vara För-medvetet för Jaget, 
och genom att följa Groddeck53i att kalla den andra delen av 
mentalapparaten, in i vilken denna enhet [Jaget] breder ut sig som om 
det skulle vara Omedvetet, för Detet. …Vi skall nu se på en individ som ett 
psykiskt Det, okänd och omedveten, på vars yta Jaget vilar, utvecklat från 
sin kärna som är det Pcpt.-systemet. Om vi gör en ansträngning att 
försöka fånga detta i en bild, kan vi tillägga att Jaget inte täcker Detet, 
utan bara till den grad som dess kärna täcker ytan, mer eller mindre som 
tillväxtskivan vilar ovanpå ägget. Jaget är inte skarpt skilt från Detet utan 
dess nedre delar smälter ihop med det. Men det bortträngda smälter 
också in i Detet men är bara en del av det. Det bortträngda är bara skarpt 
avskuret från jaget genom bortträngningsförsvaren: det kan 
kommunicera med Jaget via Detet.”54 
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Detta är bilden:55  
 

 
 
Figur 1. Bild från 1923 över de olika instanserna som Freud tänkte sig dem. 
 
 
Bilden visar att: 
Detet har otvivelaktigt en icke-bortträngd del (UUcs.). 
Detta kan, förutom av bilden, förstås från frasen ”dess nedre delar smälter 
ihop med det”. Begreppet UUcs. passar bra in på detta, inte bara på Jaget 
utan också på Detet. Detet har därför en borträngd och en icke-borträngd 
del. 
 
Det går att ytterligare belysa frågan. På 1930-talet, i ”Nya Föreläsningar” 
heter det:56: 

”…vi kan säga att bortträngning är detta Över-jags förtjänst och det 
utföres antingen av Över-jaget själv eller av Jaget i lydnad under dess 
order.”57 
…delar av båda, alltså Över-jaget och Jaget, är omedvetna. I båda fallen 
måste vi räkna med den obehagliga upptäckten att å ena sidan Över-(Jag) 
och medvetande och å den andra bortträngt och omedvetet långt ifrån är 
sammanfallande storheter.”58 

 
Vi kan nu dra slutsatserna att: 
1. Över-jaget är delvis omedvetet. 
2. Över-jaget är en bortträngande instans. Av detta följer att åtminstone 

delar av Över-jaget har kvaliteten att vara ett UUcs. 
3. Freud inser att den tidigare uppdelningen inte håller - ”den obehagliga 

upptäckten” - och att han måste ge upp den ursprungliga idén om att det 
bortträngda skulle sammanfalla med det Omedvetna. 
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Senare i samma text: 
”Man kan för övrigt se, att vi befinner oss i en situation där vi kan tilldela 
Detet särdrag som är andra än det att vara omedvetet, och vi kan inse 
möjligheten av att delar av Jaget och Över-jaget är omedvetet utan att de 
visar samma primitiva och irrationella särdrag [som Detet].59 

 
Detta är viktigt 
Det är uppenbart, från det föregående, att Freud inte talar om RUcs. Utan 
om UUcs. Av bilden som finns i denna text framgår att UUcs. tar större plats 
än RUcs. I och med detta måste man skilja på två typer av UUcs.: det som 
har ”primitiva och irrationella särdrag” och det som inte har det. Det senare 
dominerar i Jaget och Över-jaget och det förra i Detet. 
Detta är den aktuella bilden60: 
 

 
Figur 2. Freuds uppfattning 1932 ur Nya Föreläsningar. 
 
Efter denna bild skriver Freud:  

”Det är utomordentligt svårt att idag säga hur pass riktig denna bild är. I 
ett avseende är den det inte. Den plats som det Omedvetna Detet tar 
skulle ha varit avsevärt större än den som upptas av Jaget och det 
Förmedvetna. Jag måste be Er att korrigera detta i Edra tankar.”61 
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Om vi gör denna korrigering så får vi följande bild: 

 
 ∞ 
Figur 3. Bild med av Freud föreslagna förändringar. 
 
Man kan nu se att UUcs. är större än Ucs. (RUcs.) och att det också är denna 
del som är ”primitiv och irrationell” och att det är denna del vi måste 
tillskriva alla de särdrag som Freud tidigare (1900 i Drömtydning) hade 
beskrivit som tillhörande primär-processen eller som särdrag hos systemet 
Ucs. 
 
Här slutar vi följa Matte Blancos utgrävning som alltså vill visa att det går att 
rädda ett begrepp ur Freuds text som skall vara vårt kunskapsobjekt. Att 
Freud lämnar ”sin upptäckt” framgår tydligast i citatet från 1923 när han 
utesluter möjligheten av ett ”tredje Omedvetet” (sid. 31). Det är svårt att 
exakt veta vad Freud syftar på men en gissning kan vara att själva 
bortträngningsmekanismen är viktig för Freud. Det förefaller vara så att 
denna mekanism är bunden till hans idé om ett omedvetet skikt i psyket. Det 
kan vara så att Freud här är påverkad av det som kallas Tabula rasa62 teorin, 
den som sade att vi föds tomma och sedan fylls av erfarenheter. 
Erfarenheterna var ju för Freud det som kunde komma att trängas bort och 
sedan ligga som källor till symtomen, vilka genom terapin åter skulle kunna 
aktualiseras. Det han kallade att ”lyfta bortträngningen”. 
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Arvet efter Freud 
Freud hade dock, innan han lämnade sitt objekt, gjort en del iakttagelser om 
det. Det var i arbetet med drömmar som han kommit fram till några 
slutsatser som verkar giltiga än idag. Observera att Freud här beskriver 
UUcs., men tror själv att det handlar om RUcs., det vill säga det bortträngda 
Omedvetna. 
 
De särdrag hos det Omedvetna som Freud identifierat var:63 
1. Frånvaro av ömsesidiga motsättningar och frånvaro av negation. 
2. Förskjutning 
3. Förtätning 
4. Tidlöshet 
5. Utbytbarheten mellan yttre och inre verklighet 
 
Dessa fem särdrag kan sägas karakterisera psykoanalysens kunskapsobjekt 
som alltså skall vara UUcs. och som vi så här långt är det enda vi vet om det. 
Jag skall i det följande använda uttrycket ”Freuds 5 särdrag” när jag syftar på 
1- 5 ovan. 
 
Kort kan följande sägas om dem: 

 
1. Motsättning och frånvarande negation 
Om motsatta impulser uppstår inom systemet så kan de leva sida vid sida 
utan att ta kål på varandra. En människa som är död i verkligheten kan i en 
dröm vara levande eller levande och död samtidigt. Att död och liv inte tar ut 
varandra är det som Freud menar med frånvaro av negation. Vi skall senare 
se att detta är en missuppfattning från Freuds sida av vad negation är. Freud 
tycks mena att den så kallade motsatslagen inte gäller. Motsatslagen vill säga 
att ett sakförhållande och dess motsats inte kan gälla samtidigt. Om jag säger 
”Det regnar nu” så kan jag inte samtidigt säga ”Det regnar inte nu” och 
tvärtom. Antingen så regnar det eller så regnar det inte. 
 
I ett vanligt psykoanalytiskt lexikon64 finns inte detta (frånvaro av 
motsättningar) som uppslagsord. Däremot finns alla de polariteter som 
Freud var upptagen av. Detta är en uppenbar underlighet om analysens 
kunskapsobjekt är UUcs. De polariteter som upptog Freud var: aktiv/passiv, 
sadism/masochism, livsdrift/dödsdrift, feminin/maskulin, jagdrift/libido, 
individ/art. Alltså: Polariteter på detta sätt kan inte finnas inom vårt 
kunskapsobjekt. Motsättningen måste finnas någon annan stans. 
I Sexualteorin (1905) ställer han upp alla perversioner som motsatspar. De 
kompromisser som sedan kunde tänkas uppstå ägnar han också mycket tid. 
Freuds tänkande kan sägas vara ett tänkande i motsatser, motsättningar, 
polariteter och konflikter.65 De vanligaste polariteterna står ovan och som not 
65 säger verkar det som om vår hjärna helt av sig själv gör dessa indelningar. 
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För att tänka precist måste vi alltså ibland medvetet bekämpa denna 
naturliga tendens, för att inte hamna i tankefel. 
Enligt själva definitionen av UUcs. så kan där inte finnas några 
motsättningar och detta visar att Freud verkligen har lämnat denna storhet 
bakom sig.  
Frånvaro av negation kommer att behandlas senare liksom Freuds oklara 
tänkande om negationer (sid.56). 
 
2. Förskjutning66 
betyder att psykisk energi överföres från en föreställning till en annan, som 
är relaterad till den första genom en associationskedja. Det är en av 
primärprocessens viktigaste drag. När en förskjutning ägt rum så märker du 
det på att en tidigare ointressant, betydelselös och känslomässigt neutral 
föreställning plötsligt blir det rakt motsatta, det vill säga intressant och 
laddad med affekt. 
 
3. Förtätning67  
är en process vid vilken en föreställning får representera ett flertal 
associationskedjor68. Det är en av drömarbetets grundläggande mekanismer. 
Att den manifesta drömmen tycks vara koncentrerad är ett resultat av denna 
mekanism. 
 
4. Tiden  
existerar inte i detta system. Det betyder exempelvis att inget åldrande kan 
ske och att alla processer är avstannade. Det är en statik. Systemet är alltså 
statiskt. 
 
5. Inre och yttre 
Detta betyder att det yttre och det inre är identiska. Det finns ingen gräns 
mellan yttre och inre. Det finns alltså inget objekt/subjekt förhållande då det 
är ett och detsamma (S=O). Det inre är därför lika verkligt som det yttre. 

Freuds övergivande av kunskapsobjektet 

Första exemplet 

Jag anser att Freud lämnar sitt ursprungliga projekt och jag skall nu 
tillsammans med Freud själv ytterligare belysa detta. 
Det framskymtar i det redan citerade att Freud inser att han inte kunnat göra 
sin upptäckt rättvisa. 
Två citat från 193369 får ytterligare belysa detta: 

”Upprepat har jag det intrycket att vi har gjort alltför lite teoretiskt bruk 
av detta faktum, som är fastlagt utan minsta tvivel, att det bortträngda 
inte förändras av tiden. Detta tycks mig erbjuda en väg till de mest 
djupgående upptäckter. Tyvärr är det också så att jag själv inte har 
kommit längre med detta.”70 
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och: 
”…den skamkänsla som fortfarande drabbar mig när, van som jag är vid 
atmosfären i den undre världen, rör mig i de ytliga, högre lagren av 
mentalapparaten.”71 

 
Lämnandet framträder allt tydligare och det har också påtalats av 
exempelvis Strachey.72 Det sker i hans förord till Freuds narcissismartikel 
från 1914. Det sker dock indirekt och det skildras inte som ett övergivande 
utan som att tankegångarna i denna artikel förebådar Freuds lämnande av 
den topografiska modellen. 

”Vidare, och kanske viktigast av allt, så introducerar den begreppet ”jag-
idéal” och den självobserverande instans som följde med den, vilket var 
basen till det som senare skulle komma att presenteras som Över-jaget.”73 

 
Kritik som varit riktad mot att Freud lämnade sin topografiska modell, 1900, 
till förmån för den strukturella 1923 har förekommit från många författare74 
men denna kritik är kanske bäst sammanfattad hos Matte Blanco. Han 
skriver, 197575: 

”…det kan i rättvisans namn sägas att psykoanalysen i hög grad har 
försummat att undersöka det som var dess ursprungliga syfte, nämligen 
det omedvetnas psykologi samt händelserna i den ”mystiska” värld som 
ter sig så annorlunda mot det vi ser i det medvetna livet; för det är helt 
uppenbart att både den strukturella modellen och inriktningen på de 
interna objekten [speciell riktning inom analysen, vanligen kallad 
objektrelationsskolan ] beskriver det mentala i sådana termer att 
karaktärsdragen i det omedvetna systemet antingen blir onödiga eller 
betraktas som triviala. 
Under sin utveckling har psykoanalysen blivit allt mindre psykoanalytisk 
på så sätt att fast den fortsätter att handskas med så kallat omedvetet 
innehåll behandlar den detta som om det styrs av samma lagar som råder 
i det medvetna och styrs av samma logik som andra vetenskaper 
använder sig av. Psykoanalysen har tappat sina mest framträdande 
särdrag” 

och senare: 
”…detta är följden av att försumma psykoanalysens essens, det 
omedvetna, sannolikt på grund av dess extrema svårighetsgrad… 
upptäckten av det omedvetna har av psykoanalysen själv blivit offer för 
en bortträngning och istället ersatt av rationaliseringar - psykoanalysen 
har lämnat sig själv.”76 

 

Diskussion kring hur lämnandet har skett 

Sammanfattande verkar följande klart. 
Freud startar med idén om att den mentala apparaten består av två delar, en 
medveten och en omedveten. Han likställer den medvetna delen med 
jaget/självet. Han upptäcker sedan att jaget också har delar som inte är 
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medvetna för oss. Detta gäller också för den över-jags instans som 
tillkommer under åren. Till slut tappar indelningen mening för honom då 
den inte stämmer med utgångstanken att jaget skulle vara medvetet. Han ger 
då upp sitt ursprungliga omedvetna, eftersom han inte kan tänka sig ett 
tredje omedvetet som inte är bortträngt. 
Han har insikt om att han lämnar något viktigt men förmår inte att hålla 
fast, trots denna insikt. Denna process tar drygt tjugo år.  
 
I mer rättsliga termer har vi alltså en anklagelse om ett brott och också ett 
erkännande från Freud själv. I varje rättsfall återstår vid detta stadium att 
bevisa att ”brottet” faktiskt skett och att också beskriva ett motiv. 
Om vi börjar med motivet så är ju Matte Blanco inne på tanken att ämnets 
svårighetsgrad är så avsevärd att vem som helst gärna ägnar sig åt något 
annat. Svårighet kan oftast översättas med ”mängd arbete”. Kan Freud ha 
varit lat? 
Nej, tjugo mödosamma år tyder inte på det - så vad kan tänkas? Jag 
återkommer till denna fråga. 
 
Att brottet faktiskt skett och att Freud är gärningsmannen skall jag söka visa 
på två sätt. 
Jag börjar med frågan huruvida Freud verkligen förstått sitt kunskapsobjekt. 
Om han förstått det han själv skriver, exempelvis 1933, när han skriver: 

”De logiska tankelagarna gäller inte i Detet och detta är fram för allt sant 
vad gäller motsatslagen.”77 

 
Utifrån detta så ter det sig omöjligt att ställa upp motsatser eller antiteser 
som något typiskt för psykoanalysen. Tvärtom, är det denna förmåga att 
härbärgera motsatser som är det säregna för system UUcs. 
Men, och detta sker alltså upprepat, så påstår Freud att sådana antiteser 
finns och han gör det också till huvudnummer för hela analysen att så är 
fallet. Jag har tidigare nämnt de viktigaste av dessa motsatspar som var: 
aktiv/passiv, sadism/masochism, livsdrift/dödsdrift, feminin/maskulin, 
jagdrift/libido och individ/art. 
 
För det andra. Ett citat från 1940 är följande. Det finns i den postumt 
utgivna ”Grunddragen i psykoanalysen”78: 

”Dessa samtidiga och ömsesidigt motsatta rörelser hos de två basala 
drifterna ger upphov till livets hela brokighet.”79 

 
Det är svårt att förstå att detta kan förekomma som ett påstående från 
Freud. Om två antitetiska krafter står emot varandra i system UUcs. så 
betyder det inte att de befinner sig i någon konflikt. Denna ”konflikt” som 
enbart är en konflikt inom ett system som erkänner motsatslagen är ju här 
eliminerad genom att motsatserna kan hållas inom systemet. Freud är här 
redan långt inne på psykologins område där motsatslagen råder och 
motsättningar finns. Konflikterna utspelar sig dessutom mellan de olika 
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psykiska instanserna, vilka ju inte är medfödda strukturer utan senare 
bildningar (jag och över-jag). 
 
Denna fråga har mycket större räckvidd än som framgår från början. Hela 
psykoanalysen omtalas ju ofta som en ”konfliktteori”. Det hittar vi i vilken 
uppslagsbok som helst.80 

”psykoanalys: termen används om Freuds teori som är en form av 
 djuppsykologi. 
djuppsykologi: är sådan psykologi som tillmäter omedvetna 
 behov, föreställningar och konflikter stor betydelse.” 

 
Detta är enligt mitt förmenande inte riktigt. Psykoanalysen kan ju inte vara 
en konfliktteori och detta enligt Freuds egen definition, såsom tidigare sagts. 
 
I ”The Language of Psychoanalysis”81 hittar vi så följande: 

“Psykisk konflikt 
Psykoanalysen talar om konflikt när motsatta inre behov står emot 
varandra i subjektet. [förf.kurs.] Konflikten kan vara manifest – mellan 
önskningar men också mellan dessa önskningar och de förbud som är 
uppställda emot dem. 
 
Från sin begynnelse blev psykoanalysen ställd inför fenomenet psykisk 
konflikt och detta begrepp blev snabbt det centrala begreppet i 
neurosläran... Det neurotiska symtomet blev definierat som en 
kompromissprodukt mellan två grupper av idéer vilka fungerade som två 
motställda krafter, vilka båda var lika överhängande och tvingande. 
Konflikt är utan tvekan ett faktum i den psykoanalytiska erfarenheten och 
den är relativt lätt att beskriva kliniskt men metapsykologiskt har det 
varit svårare att framställa någon teori som kan förklara den. Genom hela 
Freuds produktion föreslås en mängd förklaringsmodeller… 
När man skall överblicka Freuds förklaringsmodeller så slås man först av 
att han alltid försöker att reducera det hela till en dualism som i sista 
hand föreligger mellan två motsatta krafter, i andra hand att den ena av 
dessa poler alltid är sexualiteten, medan den andra söks på andra håll 
(jag, jag-drifter, dödsdriften). Från begynnelsen och till sin död insisterar 
Freud på nödvändigheten av att behålla det inre sambandet mellan 
sexualitet och konflikt… Vad är det som gör att sexualiteten får denna 
framträdande roll i konflikten? 
Denna fråga lämnar Freud obesvarad utom att han säger” ”den svaga 
punkten i jagets organisation tycks ligga i dess attityd till den sexuella 
funktionen, som om den biologiska antitesen mellan självbevarelse och 
bevarandet av arten hade funnit ett psykologiskt uttryck i denna punkt.” 
”82 
(Detta sista citat inom citatet kommer att behandlas senare i avsnittet  
”Den delade människan” i kapitel 5.) 
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Andra exemplet 

Ett annat exempel på min tes att Freud tappar innebörden av ett omedvetet 
system som inte är bortträngt (UUcs.) hämtar jag från hans mest kända 
uttalande. Det står att finna i ”New Introductory Lectures” från 193383: 

”Där Detet var skall Jaget varda.” 
och strax innan: 
”…att det kan tillägna sig ny mark av Detet.” 

 
Jaget skall alltså stärkas så att det kan lägga sig till med (tillägna sig, lägga 
beslag på, beslagta, tillvälla eller tillskansa sig) nya delar av Detet. Där Detet 
en gång rådde skall Jaget överta kommandot. 
Tydligare än så här kan det inte bli. Den som har sagt att ”Jaget är inte herre 
i sitt eget hus” påstår ändå att det kan bli det. Jaget kan genom att 
omstrukturera Detet göra det till en del av Jaget. Detta borde vara en 
omöjlighet på grund av att systemen är strukturerade på helt olika sätt. Det 
går att säga att Jaget kanske kan begripa sig på Detet, men aldrig att det kan 
ändra på det. 
Anmärkas skall att Freud till sitt begrepp Detet i stort överförde det han 
tidigare sagt om Det Omedvetna. 
 
Detta citat blir begripligt först om man inser att Freud talar om Ucs. och inte 
om UUcs. Freuds Ucs. betsår ju av bortträngt material som alltså är 
strukturerat som i Jaget. Det följer Jagets logik. Det skulle vara lättare att 
säga: det som vi glömt kan vi komma att minnas. Men då förflyttar vi oss 
från UUcs. till Cs. 

Sammanfattning 
Psykoanalysens kris beror av ett borttappat kunskapsobjekt. 
Detta första kapitel vill återupprätta det av Freud tappade kunskapsobjektet. 
Det sker med hjälp av Matte Blancos utgrävningar av Freuds texter. Han 
kallar sitt fynd för ”det icke-bortträngda Omedvetna” som jag förkortat till 
UUcs. 
All kritik mot psykoanalysen har hittills varit missriktad då den riktar sig 
mot fel mål. Analysen är inte konstituerad som en vetenskap och kan 
därmed inte heller kritiseras som en sådan.  
Skyldig till att objektet råkat i vangömmo är Freud. Till detta erkänner han 
sig skyldig och jag har sedan visat att så är fallet. Om Freud hållit fast vid sin 
ursprungliga upptäckt och dessutom insett dess speciella logik hade han inte 
kunnat formulera sig som han gjort. 
Psykoanalysen är ingen psykologi som Freud velat göra den till utan en 
vetenskap om ett omedvetet system som inte är bortträngt. 
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Sammantaget om kunskapsobjektet 

Det första som vi nu kan påstå om kunskapsobjektet är de 5 särdrag som 
Freud påvisade och som framstår som ett arv efter honom. 
 
Kunskapsobjektet UUcs. uppvisar följande egenskaper (5 särdrag). 
1. Frånvaro av ömsesidiga motsättningar och frånvaro av negation. 
2. Förskjutning. 
3. Förtätning. 
4. Tidlöshet. 
5. Utbytbarheten mellan yttre och inre verklighet. 
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KAPITEL 2 
Inledande undersökning av psykoanalysens 

kunskapsobjekt - Matte Blancos bidrag 
 
Förutom att vara den som kan anses ha extraherat psykoanalysens 
kunskapsobjekt ur Freuds text, har Matte Blanco också, med hjälp av 
matematisk mängdlära, kunnat visa vad slag av logisk ordning som råder 
inom objektet. 
Efter den genomgång som vi just har avslutat är det inte helt korrekt att säga 
att vårt kunskapsobjekt finns som ett latent innehåll i Freuds text. Enligt 
citatet på sidan 30 är det rättare att säga att Freud närmast finner det 
otroligt att ett sådant objekt finns. 

Biografi 
Ignacio Matte Blanco föddes i Chile 1908. Han avled i Rom 1995. Han läste 
medicin i Santiago och blev professor i fysiologi. Han var då bara 25 år 
gammal. I samma veva kom han i kontakt med psykoanalysen och reste till 
London där han utbildade sig till psykoanalytiker. Samtidigt slutförde han 
sin utbildning till psykiatriker. 1940 flyttade han till New York och studerade 
där matematik för Richard Courant84 (1888-1972). Sedermera återvände han 
till Chile och utnämndes till professor i psykiatri vid universitetet i Santiago 
och han var också en av grundarna till Chiles psykoanalytiska förening. 
1960 flyttade han till Rom och verkade där fram till sin död 1995.  
Han har endast gett ut två böcker. 1975 The Unconscious as Infinite Sets85 
och 1988 Thinking, Feeling and Being86. 
Matte Blancos arbete har två startpunkter. Den första är Freuds beskrivning 
av ett omedvetet tänkande. Det är tänkandeprocessen och vad tänkande är, 
som är i fokus för Matte Blanco till en början. Senare intresserar han sig för 
känslan och dess egenskaper. Som vi har sett skiljer han noga mellan Freuds 
omedvetna system och det han själv kallar ”det icke-bortträngda 
omedvetna”. Det jag förkortat till UUcs. 
Den andra utgångspunkten är matematisk logik och då den av Georg Cantor 
(1845-1918) utvecklade transfinita mängdläran eller läran om oändliga 
mängder. 

Matematik 

Kort introduktion i mängdlära 
Det är nödvändigt att känna till några av mängdlärans begrepp för det 
kommande.  
Under åren 1871-1884 lyckades Cantor87 att skapa en ny matematisk 
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disciplin, som han kallade mängdlära och med vars hjälp det gick att 
formulera en teori om oändligheten. 
Några grundläggande begrepp inom detta område är:  
1. mängd 
2. parade mängder 
3. infinita mängder 
4. begreppet relation inom mängdläran 

Mängd 

Cantors egen definition av mängd lyder: en mängd är en sammanfattning av, 
för vår åskådning eller vårt tänkande, välavgränsade objekt som vi uppfattar 
som ett helt. Exempel: /3534353536/ så är detta en mängd siffror, och detta: 
/ansbdgdhyrm/ en mängd bokstäver. 

Parade mängder 

Tänk på dina händer och fingrarna på var hand. Den ena handen har en 
mängd av 5 fingrar och den andra lika många, 5 stycken. 
Vad menar man nu när man säger att två ändliga mängder har lika många 
element eller att de har samma antal eller att de är ekvivalenta? 
Jo, det betyder att elementen i den ena mängden entydigt kan paras ihop 
med elementen i den andra mängden. Om detta går att göra så kallar vi 
denna motsvarighet: en entydig motsvarighet. Entydigt skall förstås som att 
vi inte får något element över. 
Om vi nu parar ihop våra fingrar och börjar med tumme mot tumme så 
kommer vi att sluta med lill-finger mot lill-finger. Om tummen är nummer 1 
så är lill-fingret nummer 5. När 5 är nådd har vi inga fingrar över. Det 
föreligger ingen rest av fingrar. Det går jämnt ut. Det är entydigt. 
Om vi istället tar en individs öron, som en mängd och ena handens fingrar, 
som den andra mängden, så kommer vi genom att para öronen med 
fingrarna att få en rest av 3 fingrar. De går inte att para entydigt. 

Infinita eller oändliga mängder 

Mängden som handens fingrar utgör har antalet eller kardinaltalet 5. Alla 
mängder med 5 element har samma kardinaltal, vilket alltså är 5. 
För ändliga mängder gäller följande: 
Om vi tar de naturliga talen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, som är en mängd med 
10 som kardinaltal och försöker att para dessa tal med alla jämna tal i 
samma serie, alltså 2, 4, 6, 8. 10, så kommer vi inte att kunna bilda en en-
tydig motsvarighet utan vi kommer att få en rest på 5 tal (6, 7, 8, 9, 10). 
De jämna talen kallas en äkta delmängd av talen 1-10.  
Kardinaltalen för ändliga mängder kallas naturliga tal och Cantor införde 
benämningen transfinita kardinaltal för oändliga mängder. 
Nu påstår vi att: 
De naturliga talen är en oändlig mängd 1, 2…n. 
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Mängden av alla jämna tal, är också en oändlig mängd, nämligen 2, 4…n. 
Men varför kan vi säga att de är en oändlig mängd? 
Det vi förväntar oss från den ändliga matematiken är ju att de jämna talen är 
hälften så många som alla naturliga tal. I vår ändliga talserie 1…10 så är de ju 
5 stycken. 2, 4, 6, 8, 10. 
När vi arbetar med oändliga mängder (av tal eller andra element) så gäller 
inte detta. 
Den definition av det oändliga som skapades (av Dedekind88) lyder: 
En mängd är oändlig, när och bara när, den kan sättas i en en-tydig 
motsvarighet till en äkta delmängd av sig själv. 
De naturliga talen, 1,2,3…n, är en oändlig mängd, eftersom de kan sättas i en 
en-tydig relation till 2, 4, 6…n, som ju är en äkta delmängd av heltalen 
1,2,3…n. Detsamma gäller för de jämna talen (mera härom nedan). 

Relation 

Mängdläran definierar relation på följande sätt: Relation är den samling av 
parade värden, vilka i en bestämd ordning uppfyller en påståendesats. 
Exempel: Om påståendesatsen är ”att vara far till” så kommer alla par av 
värden som uppfyller detta villkor att forma relationen. ”A är far till B” är då 
medlem i denna relation, liksom ”D är far till C”. 
Relation behandlas alltså som en klass av par. Det kan skrivas xRy vilket 
läses: den relation som x har till y. 

Tillämpning 

Om vi nu tillämpar det här, så blir det följande: Vi börjar med det ändliga. 
Talen 1-10 är vår mängd. En äkta delmängd utgörs av de jämna talen. Om vi 
skall para dessa en-tydigt så får vi en rest av 5 och det såg vi ovan. Denna 
mängd är alltså inte oändlig. 
De naturliga talens serie är intuitivt oändlig. Om vi börjar att räkna 1, 2, 3 
och så vidare så är det bara tiden som hindrar den enskilde att hålla på i evig 
tid. 
På samma sätt kan vi räkna de jämna talen och bara vara begränsade av 
tiden. 
Om vi nu tar de naturliga talen 1, 2,…n och alla jämna tal 2, 4,…n så kommer 
de jämna talen att vara en äkta delmängd av de naturliga talen och om vi 
sedan parar dessa en-tydigt så kommer detta att låta sig göra. Vi får ingen 
rest här och då har vi en-tydigt parat dem med varandra. Mängden av 
naturliga tal är alltså oändlig. 
Det ovanstående är fundamentalt svårt att förstå men med lite träning går 
det. 
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Tänkandeprocessen 
Enligt Eric Rayner och David Tuckett89 hade Matte Blanco som sin andra 
utgångspunkt det som Freud påstått om det omedvetna. Tänkandet där 
följde det Freud kallade primärprocessen och denna skiljde sig från 
sekundärprocessen genom att den inte respekterar de av Aristoteles 
uppsatta, så kallade tankelagarna. 

Sekundärprocessen 

Matte Blanco börjar med att visa att vårt vanliga tänkande utförs med en rad 
tysta förutsättningar. Han tar som utgångspunkt Arkimedes princip: en 
kropp som är nedsänkt i en vätska förlorar lika mycket av sin vikt som vikten 
av den mängd vätska kroppen har trängt undan. 
I denna princip använder Arkimedes en mängd förutsättningar. Bland 
andra: 
1. Identitetsprincipen - A är identiskt med A. 
2. Tvåvärdes eller bivalent logik - antingen A eller icke-A (motsatslagen). 
3. Principen om motsatsernas oförenlighet- två motsatta påståenden kan 
 inte vara sanna samtidigt, 
4. Principen om oförenlighet - A kan inte vara skild från B och samtidigt lika 
 med B. 
5. Subtraktionsregeln - om en del dras ifrån en given positiv mängd blir 
 resultatet mindre än det ursprungligen givna. 

Tankelagarna 

Dessa två lagar styr hela den bivalenta, vanliga logiken och de lyder: 
1. Motsägelselagen: a) det är omöjligt att ett och samma både är och icke är, 
 varav följer b) att ena sidan av en motsägelse måste vara falsk. 
2. Lagen om det uteslutna tredje: det finns icke någonting mellan att vara 
 och att inte vara90. 
 
All vetenskaplig produktion följer dessa lagar i sin framställning, det vill säga 
vid sin beskrivning i text av sitt objekt. Texten blir i annat fall motsägelsefull 
eller oklar och om det gäller en text som utgör en teori så kommer en 
motsägelse i en sådan text att fälla hela teorin. Det betyder att bland den 
mängd satser en teori kan bestå av det inte får finnas två satser som säger 
emot varandra. 
Freud försöker förstås följa dessa lagar i sin framställning och även inom 
själva begreppen. (Vad gäller begrepp, till exempel ”bortträngning”, så 
opererar han med att motsatslagen gäller. ”Bortträngning” är ett försvar som 
lyder motsatslagen.) 
Filosofi, naturvetenskap och det som jag vill hävda är psykoanalys har alltså 
utvecklats med respekt för den vanliga logikens lagar. Psykoanalysens unika 
kunskapsobjekt, UUcs., är dock ett område inom vilket denna logik inte 
gäller. Den speciella logik som råder inom UUcs. kan emellertid beskrivas 
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med hjälp av vår vanliga bivalenta logik. Detta är praktiskt då vi tar hjälp av 
den logik som vi vardagsmässigt kallar ”logik” och är vana vid. Det går att 
visa att det finns en mer generell logik som kan inrymma både vår vanliga 
logik och den som strax skall presenteras som UUcs. logik. 

 
Freud91 hade ju sagt att följande 5 saker var giltiga inom UUcs.: 
1. Frånvaro av uteslutande motsatser och negation. 
2. Förskjutning. 
3. Förtätning. 
4. Tidlöshet. 
5. Utbyte av inre och yttre verklighet. 

 
I Drömtydning92 hittar Matte Blanco ytterligare 8 exempel. 
6.  Tidsordning kan finnas eller saknas samtidigt. 
7. Samtidigt uppträdande av motsatser. 
8. Logiska kopplingar skapas av närhet i tiden. 
9. Kausalitet skapas genom ordningsföljd. 
10. Konjunktion av alternativ. 
11. Likhet. 
12. Samtidig närvaro av tänkande och icke-tänkande. 
13. Tänkandeprocessen tycks bli spolierad. 
Om 1 sade Freud själv93 

”att tankelagarna inte gäller i Detet och detta gäller fram för allt för 
motsatslagen.” 

Det betyder att det inte går att vara säker och att all mening försvinner. Det 
går alltså inte att avgöra om en sak är vitare än en annan utan det enda som 
återstår att veta är kanske - ”det handlar om vithet.” 
Under punkt 2 och 3 leker Freud med begreppet rum. Under punkt 2 
menade Freud att en idés laddning/affekt kunde komma att kopplas till en 
helt annan idé. Under punkt 3 är tanken att en bild kunde vara ett kondensat 
av flera bilder på varandra. De uppgår inte totalt i varandra utan hålls isär, 
vilket säger att den vanliga logiken finns med i någon mån. Om den inte 
gjorde det skulle bilderna gå upp i varandra och bara vara en bild. 
Tidlösheten, punkt 4, var en karaktär som Freud inte gjorde mycket av. En 
undring uppstår huruvida Freud menade att bara innehållet i UUcs. var 
undandraget tiden eller om det skulle gälla hela UUcs. som ett system. 
Punkt 5 är viktig. För UUcs. är yttre och inre samma sak. 
 
Freud skriver94: 

”Processerna i Det Omedvetna tar ingen hänsyn till verkligheten.” 
 
Det som Freud menar här är att en idé ter sig som verklig för den som har 
den.  
En sådan person kan inte säga ”det här är bara en idé hos mig och inte något 
verkligt” utan idén är verkligheten.  
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Av de övriga 8 egenskaper som Matte Blanco förtecknar så är nummer 12 av 
speciellt intresse. 
I drömmar förekommer: 

”samtidigt tänkande och icke-tänkande”. 
 
Här betyder det att i drömmar kan vi se exempel på tänkande som har 
respekt för motsatslagen och ett annat slag av tänkande, ett ”icke-tänkande” 
som är en annan slags aktivitet. 
För detta ”icke-tänkande” verkar Freuds idé om tidlösheten i det Omedvetna 
att vara den viktigaste beståndsdelen.  
Ett sätt att beskriva vad aktiviteten tänkande är, är att påstå att det utgår 
från tre saker: sak nummer ett, sak nummer två samt relationen mellan ett 
och två. Tänkande är alltså beroende av relationer. I far-son relationen som 
användes när vi definierade relation i mängdläran så finns ju en tidsaspekt. 
En far måste komma före en son i tiden. Denna aspekt poängteras när vi 
läser meningen ”A är far till C” som att ”först kommer A och sedan kommer 
C”. Först…sedan anger tidsordningen. Alla relationers själva uppgift är att 
skapa ordning i tillvaron och i vårt tänkande. 
Tidlösheten stör denna tanketriangel genom att den avskaffar eller ändrar 
relationen mellan ett och två. ”Icke-tänkandet” innehåller inga relationer, 
eftersom varje relation är beroende av tiden i själva sin definition. Observera 
att det här rör ”tankar”. Vi kommer senare att stifta bekantskap med en 
”känslotriangel” där vi kommer att undersöka om tiden har samma inverkan. 
Vanlig logik följer dessa triader enligt mönstret i en vanlig påståendesats. En 
sådan sats är ”Peter är far till Johan”. Det går, alltså, att tala om en sådan 
sats på följande sätt: Om vi läser satsen så kommer Peter först och sedan så 
kommer Johan. Eller Peter står till vänster om verbet och Johan till höger. 
Först…sedan är det som anger tidsaspekten i denna sats. Om vi nu tar bort 
tiden så hamnar vi i det som Matte Blanco kallar ”icke-tänkande”. 

Att tänka är svårt 

För att bemästra tänkandets svåra sida, som alltså går ut på att alltid följa 
motsatslagen och inte hamna i läget att vi motsäger oss själva, har det 
utvecklats en mängd verktyg. Det som skall undvikas är varje form av 
känslomässig inblandning i själva tankeprocessen. Så har man inom 
matematiken utvecklat ett intrikat symbolspråk som skall vara så abstrakt 
att det inte väcker några känslor hos oss. 
Så kallat ”känslotänkande” har länge varit känt som en fiende till ett strikt 
logiskt resonemang. Om vi börjar att känna, och det gäller alla typer av 
känslor, tycks det innebära att vi tappar vår förmåga att vara logiska95. 
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Matte Blancos slutsatser 
Matte Blanco kommer till slut fram till att UUcs. kan beskrivas som att bestå 
av: 
1. Normalt tänkande. 
2. Ett annat ”icke-tänkande” som uppvisar de fem (5) karaktärer Freud 
 hittade samt de åtta ytterligare karaktärer Matte Blanco själv fann. 
 
Vi får då 13 punkter (sid. 46) om vilka vi kan påstå att: 
1. De förenar saker som för medvetet tänkande är separerat. 
2. Frånvaron av motsatslagen gör att saker förenas. 
3. Förskjutning och förtätning utför samma sak i rummet, så att det som 
 varit rumsligt åtskilt kan förenas. 
4. Tidlösheten tar bort skillnader mellan ögonblick. 
5. Yttre verklighet kan bytas mot inre verklighet, vilket gör att psykisk inre 
 verklighet kan te sig som en yttre materiell verklighet. 
6. Med de ytterligare åtta punkterna kommer vi till slut att kunna säga: att 
 allting är lika med allting annat. 
 
Vi ser nu två olika processer: 
 Medvetet tänkande som separerar saker (analys, analytiskt). 
 Omedvetet ”icke-tänkande” som för ihop saker (syntes, syntetiskt).
 Det som en gång har sönderdelats analytiskt kan sättas ihop igen och 
 brukar kallas syntes. 

Det omedvetna och människans tänkande 
Förnuftet eller logiken har alltid varit vårt verktyg när det gällt att förstå eller 
förklara världen. Platon96 införde världen som begrepp och menade att 
förutom naturen det finns något mer. Naturen plus detta andra kallade han 
världen. Förutom de konkreta tingen i naturen påstod Platon att det också 
finns abstrakta ting. Tingen i naturen uppstod och gick under och fanns 
under en bestämd tid medan det abstrakta inte hade denna begränsning, 
utan finns evigt utan att vi kan peka på att de uppstår eller dör vid någon 
bestämd tidpunkt. Platon arbetade med två grundläggande kategorier, ting 
och egenskaper och egenskaper såg han som abstrakta. 
Alltså: naturen + det abstrakta = världen. De abstrakta egenskaperna blev 
sedan Platons idévärld. 
Den första logiken som vi människor använde oss av är den Aristoteliska 
logiken. Den kallas av Matte Blanco för bi-valent. Denna logik är dock inte 
nog för att beskriva världen och kanske kan vi säga att den bara kan beskriva 
naturen. 
Samtida med Freud utvecklades alltså den matematik som Matte Blanco 
använder för att formulera, i ett logiskt matematiskt språk, det som Freud 
hade upptäckt om UUcs. och som Matte Blanco hade fördjupat genom att 
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upptäcka ytterligare åtta stycken egenskaper hos UUcs. Denna matematik är 
den matematiska mängdläran. 

Omformulering 

Vi har nu som utgångspunkt att mentalapparaten är en diskriminator. 
Mängdläran är ett verktyg vid beskrivningen av denna apparat. 
Från tidigare kommer vi ihåg att en mängd eller klass är en samling saker 
som har något gemensamt. Detta gemensamma kan vara en egenskap. En 
egenskap, X, är en gemensam egenskap och det är denna egenskap som ger 
mängden eller klassen dess benämning. Vi formar mängder hela tiden97, 
sannolikt för att vi behöver känna igen saker. Vi utgår då från det redan 
kända och när vi står inför något nytt så börjar vi med att se om det kan 
hänföras till någon av de mängder vi redan format.98 När vi formar en 
mängd är vi inte alltid klara över vad de har som gemensam egenskap. När 
denna egenskap framstår kallar vi mängden, förslagsvis, för klass. 
All medveten logik/sekundärprocess arbetar med, som vi sagt, triader där vi 
gör påståenden om: sak ett, sak två och relationen mellan ett och två. 
Exempel: A ligger till höger om B. 
All logik startar utifrån den oändliga mängden av sådana triader. 
 
När det gäller relationer så måste vi skilja på två sorter. De är:  
1. Asymmetriska relationer.  
2. Symmetriska relationer. 
 
Exempel på asymmetriska relationsutsagor är: 
Johan är far till Pelle, 4 är mindre än 15, A är en del av B. 
Alla dessa har en relation som anges av ett verb och där sak ett står till 
vänster om verbet och sak två till höger om verbet. Om dessa kan vi alltså 
säga: ”Först kommer sak ett och sedan kommer sak två.” Det här 
”Först…sedan” är det som anger tidsaspekten. 
Om vi nu kastar om denna ordningsföljd så kommer vi inte att få identiska 
utsagor. Exempel: 15 är mindre än 4. Pelle är far till Johan. 
Relationer som de förra, (Johan är far till Pelle osv.) kallas därför 
asymmetriska då sak ett inte kan byta plats med sak två med bibehållen 
mening. 
Det finns relationer vars omvändning alltid blir identisk med 
ursprungsmeningen. Ett par exempel är: 
Kalle är gift med Sara, Paul är bror till Pelle. 
De kallas symmetriska och är färre i vårt språk än de asymmetriska. 
Det medvetna tänkandet verkar syssla med saker som går att skilja från 
varandra i triader och använder sig då av normal logik och asymmetriska 
relationer för att åstadkomma just den ordning som medvetet tänkande 
fordrar. 
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Symmetrisk logik 
Det vi hittar i systemet UUcs. är denna normala logik tillsammans med det vi 
skall kalla symmetrisk logik och dessutom blandformer mellan dessa. 
I UUcs. har vi då: 
1. Asymmetrisk logik, asymmetriska relationer. 
2. Symmetrisk logik, symmetriska relationer.  
3. Mixning av 1 och 2. 
 
Vad är då symmetrisk logik? Jo det är en logik som följer det Matte Blanco 
kallat symmetriprincipen. Vi förkortar den till SP. 
SP lyder: Alltid när någon eller något - A - har en given relation till någon 
eller något - B - så kommer B att ha samma relation till A. 
När SP gäller så kommer satsen/påståendet ”Anna är mor till Kalle” att bli 
”Kalle är mor till Anna”. 
Detta låter till att börja med underligt. Det blir ju ingen ordning alls. Men det 
är en synvilla. Det blir en annan ordning och den är av lägre grad. Att säga 
att det inte är någon ordning alls, är inte rätt. Satsen ”Anna är mor till Kalle” 
är ju entydig och svår att missförstå. Om nu SP tillämpas, som i UUcs., så 
kommer vi förutom satsen ”Anna är mor till Kalle” samtidigt kunna få satsen 
”Kalle är mor till Anna”. Det vi nu vet, det vill säga den information vi har är 
följande: någon är mor till någon och de två inblandade är Anna och Kalle. Vi 
kan då forma de två möjligheterna: ”Anna är mor till Kalle” och ”Kalle är 
mor till Anna”. Vi har då två påståendena och kan sedan gå vidare för att se 
om vi kan visa att ettdera är fel. Båda kan ju inte stämma, en måste vara mor 
och den andra ett barn till denna mor. 
Kalle är ett namn på en man och Anna är vanligen en kvinna. Det är kvinnor 
som kan föda barn och inte män så: ”Anna är mor till Kalle” är det rätta och 
det andra blir logiskt fel (eller biologiskt fel). 
Vi skulle till nöds kunna kalla våra första informationer: ”Anna, Kalle och 
mor” för intuition. Ett anat samband som ännu är oklart. Vi använder oss 
sedan av logik (deduktion) för att närmre bestämma vad detta samband är. 
När SP gäller så kommer alltså sådant som tid, rum och rörelse inte att 
existera. Det beror på att de asymmetriska relationer som behövs för att 
kunna definiera dem inte är tillgängliga (se nedan). 
UUcs., som använder sig av SP och symmetrisk logik (åtminstone delvis) 
kommer att behandla relationers omvändning som om de vore identiska 
med ursprungsrelationen. Asymmetri omvandlas därigenom till symmetri. 
 
Det finns några följdsatser till SP som är viktiga. 
1. När symmetri råder kan det inte finnas några följder. Följder är ett 

begrepp som används i olika definitioner, exempelvis av begreppet tid. 
Det kan formuleras på lite olika sätt men ett kan vara: Tid är en följd av 
ögonblick. Om det nu inte finns några följder så finns inte heller tid 
(med dessa definitioner). 
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2. Vid symmetri är delen nödvändigt identisk med det hela. 
2:1 Vid symmetri gäller att alla medlemmar i en klass behandlas som 

identiska med varandra och med klassen och de är därför utbytbara 
med avseende både på propositionen, vilken definierar klassen och 
också med avseende på alla de propositioner, som differentierar dem 
och enligt vilka medlemmarna i en klass inte är identiska med varandra. 

2:2 Vid symmetri gäller att vissa klasser vars bestämmande propositioner 
eller definitioner är av typen p och icke-p (p, –p) och vilka enligt 
definitionen är tomma kan komma att behandlas såsom icke tomma. 

Exempel på tomma mängder 

Om p är att leva, så är icke-p (-p) att icke leva. En variant av det senare är att 

vara död. Om det i symbolisk logik99 står att en klass skall vara: att leva och 
att vara död, så är denna klass tom. Det är på grund av motsatslagen som det 
inte kan vara fallet att p och icke-p kan gälla samtidigt.  
Men att vara död och att vara vid liv kan ju vara underklasser till något som 
är mer övergripande, exempelvis: Livets alla möjligheter. Om vi så tillämpar 
2:1 kan vi säga att vara vid liv är identiskt med att vara död. 
Vi har alltså: livets alla möjligheter är (att vara död, att vara vid liv, att vara 
halvdöd…osv) och om då symmetrisering sker inom klassen så kommer ”att 
vara vid liv” = ”att vara död”. De blir identiska. 
Att behandla tomma klasser eller mängder som om de inte är tomma är 
vanligt inom UUcs. och betyder ju att motsatslagen inte följs där (det som 
Freud insåg). 
Om vi säger att ”A ger något gott till B” och vänder på det så får vi ”B ger 
något gott till A” och det blir ju helt fel eller har en motsatt mening. Om vi 
skall behålla meningen måste verbet ändras ”B får något gott av A”. 
Vid symmetrisering får vi ”A ger något gott till B” och ”B ger något gott till A” 
och vi är tillbaka vid det som tidigare kallades en intuition: det finns två 
personer och någon av dem ger den andre något gott. Vem som är givare och 
vem som är tagare går inte att utröna. 
Att symmetrisering sker kan antas vara det som förstör vårt logiska 
tänkande. Det som logiker alltid varit rädda för. SP tycks förstöra logiken.  
Matte Blanco får nu tanken att SP och den symmetriska logiken kan ha något 
med känslor att göra. 

Affekter och emotioner 
Det föresvävar alltså Matte Blanco att hela området ”känsla” har att göra 
med symmetriska relationer. Där tycks det ofta vara svårt att avgöra vem 
som gör vad mot vem. ”Det är inte ens fel att två träter” fångar den 
symmetrisering som vi ser i affekten. Det går inte att peka ut någon skyldig 
utan vi verkar mena att båda är lika skyldiga. Vi hamnar i samma läge som 
när vi nyss inte kunde avgöra vem som var mor till vem. Vi hamnar i det som 
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vi kallat intuition, när det syftade på tänkandet. Är kännandet ett slags 
tänkande som utspelar sig på en annan nivå? 

Tankeexempel 

Tänk på alla mödrar. Alla som levt, lever nu och dessutom alla framtida 
mödrar. Det blir många mödrar (oändligt många mödrar). 
Tänk nu på en, speciell mamma. Kalles mamma Anna. Mor Anna är ju en del 
av denna stora mängd mödrar. 
Om SP gäller så kommer denna klass, alla mödrar, att också vara en del av 
mor Anna. Vidare kommer vilken mor som helst att vara identisk med vilken 
annan mor som helst och med hela klassen, så att varje mor bär alla andra 
mödrar inom sig. Vad skall vi kalla detta? Kan moderlighet vara en 
möjlighet? Morhet? 
Här skymtar frågan om de så kallade allmänbegreppens status fram. Mor 
Anna tycks ju, om SP råder, inom sig bära eller falla under begreppet: 
moderlighet/morhet. Hon är ett exempel på det abstrakta allmänbegreppet 
moderlighet. Platon som inför det abstrakta tinget (egenskapen) som en real 
enhet i världen ansåg ju att de var verkliga eller reala. I sin idélära utvecklar 
han detta till att betyda att dessa allmänbegrepp är först på plan och att det 
sedan utvecklas materialiserade kopior av denna idé. Idealismen hävdar att 
idén, det psykiska eller anden är det ursprungliga ur vilket sedan materien 
uppstår. Mor Anna är en sådan kopia. (Jag återkommer i denna fråga under 
rubriken Kommentarer på sid. 62). 
Om symmetri gäller så ser vi att SP homogeniserar inom klassen. Alla 
mödrar behandlas som identiska. När detta sker får vi en känsla av 
moderlighet. 
Egentligen talar vi här om en mixad logik eftersom klassen själv ju definieras 
av den bivalenta logiken (moderlighet/morhet) och den förstörs inte. SP, 
däremot, löser upp allt inom klassen. 
Denna sammansatta logik kallar Matte Blanco bi-logik100. Sammansatt logik 
av två sorter.  
Men nu visar det sig att även vår vanliga logik har delar som kommer från 
SP. Det inträffar när vi skall differentiera. Att iaktta skillnader innebär att se 
olikheter samtidigt med likheter. 
SP är en normal del inom vanlig logik och bara när den spränger den 
normala logikens gränser så hamnar vi i UUcs. Motsatslagen håller SP i styr 
och kanske det går att säga att tänkandet (logiken) håller känslan i styr. Om 
inte så kommer känslan att svämma ut (utbrott). 
Asymmetrisk och symmetrisk logik hänger ihop. Det som ändras är 
proportionerna. Asymmetrin går mot en oändlig uppdelning medan 
symmetrin vill sammanföra allt till en enda enhet. 
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Upprepning 
Denna avdelning börjar med repetition. 
En tanke, som enligt Matte Blanco kan ses som en triangel, formar en 
samling av objekt enligt påståendet att de har något gemensamt och att de 
utifrån detta gemensamma drag skall ses som en klass. Triangeln skall vara 
sak ett och sak två samt relationen mellan dem. Sak ett är samlingen av 
objekt och sak två är den egenskap som de har gemensamt. Mellan dem 
råder relationen: att vara medlem i eller medlemsrelationen. 
Om symmetri gäller så kommer klassen ”rika människor” som ju 
ursprungligen består av enskilda medlemmar (rika människor i England är 
1..n) att konverteras till en och densamme. Varje medlems enskilda drag 
kommer att suddas ut och vi får en likformig massa = rika människor i 
England. 
Det är samma sak när vi talar om ”envy of the breast”101. Det anspelar inte på 
något individuellt bröst. Inte på Sara Larssons högra eller vänstra bröst. Vi 
menar istället brösthet och vi kan då också tänka oss att mena något som är 
närande, vilket sedan kan vara av fysisk eller psykisk art. 
Vi kan antaga att det utvecklingsmässigt (både för arten och individen 
människa) råder symmetri innan några asymmetriska relationer kommer att 
bildas. En hypotes kan vara att de asymmetriska relationerna är knutna till 
hjärnans cortikala skikt och då kommer att bildas i takt med cortex mognad. 
Barnet kommer då, till en början, att uppfatta moderlighet, faderlighet och 
inte någon enskild fader eller moder. Barnet uppfattar snarast allmänna 
funktioner. De enskilda objekten kan ännu inte urskiljas, det vill säga där 
finns ingen unik far eller mor, utan det barnet kan uppfatta är just det 
allmänna, som är inbegripet i begreppet moderlighet eller faderlighet. Barnet 
har på detta stadium enbart tillgång till sin symmetriska logik. Barnet skulle 
på detta sätt leva i allmänbegreppen (eller i idévärlden/idealismen). 

Universalier 
Frågan om vad ett universale är kan nu ges en annan uttolkning. Om ett 
universale är något generellt allmänt, det vill säga ett allmänbegrepp så kan 
det uppfattas på två sätt: 
1. Som en allmän nivå som barnet lever i, i början av sitt liv och som är 
 omedveten. Detta sker i tiden innan de asymmetriska relationerna är 
 tillstädes. 
2. Som en annan allmän nivå som kan nås genom ett återvändande till den 
 omedvetna nivån, efter det att medvetenheten är nådd. De asymmetriska 
 relationerna finns nu klara och kan användas. Individen kan nu dela upp 
 verkligheten i små delar (analys) och sedan i en återgående rörelse avstå 
 från denna uppdelning och på nytt bilda mer allmänna klasser (syntes). 
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Vi skulle då få två olika universalier: 
1. Universale genom en abstraktion. Alltså en medveten operation. 
2. Universale genom en omedveten operation, som skulle vara ett universal 
 på en emotionell nivå. 
Allmänbegreppets två olika former kan då ses som en asymmetrisk och en 
symmetrisk operation. 
 
Allmänbegreppet nås då genom:  
1. För det första en intellektuell ansträngning eller 
2. För det andra genom känslan/känslotänkande.  
I båda fallen kommer något väsentligt att tappas bort. I första fallet tappas 
känslan bort och i det andra kommer logiken att ta stryk. 
Detta resonemang leder till att allmänbegreppet kan nås på två sätt. Ett där 
jag vet att jag lämnar individplanet och söker det allmänna och ett där jag 
inte vet detta utan lever det (inte kan tänka om det). 
 
Vi skall kalla dessa nivåer för 
1. ”som-om” nivån och 
2. ”som” nivån. 
Vad kan Matte Blanco mena med detta? 
Jo följande: A har en mor som inte är moderlig. Hon lever inte upp till det 
som allmänt menas med att vara en god moder. Hon motsvarar inte 
allmänbegreppet för mor nämligen att vara moderlig. Kanske det går att säga 
att A har ett ”subjektivt allmänbegrepp” av vad moderlighet är och det är inte 
överensstämmande med det flertalet av oss skulle anse vara moderlighet. 
Alltså på följande sätt: 
A är liten och lär sig att B, det är hans mor. Det B är, är det att vara mor. När 
han sedan skall bilda sitt begrepp = moderlighet så kommer han att 
förknippa det med B:s egenskaper och han vet inte att B i själva verket 
knappast har några av de egenskaper som allmänt förknippas med 
moderlighet (universalet). A lever då på ”som”-nivån. Moderlighet är att vara 
som hans mamma. 
A växer upp och utvecklar sin tankeförmåga och han börjar i terapi där han 
undersöker sin mamma. Han blir intresserad av vad moderlighet är och 
närmar sig nu detta allmänbegrepp på ett medvetet sätt. Han inser efter ett 
tag att B inte alls motsvarar vad detta begrepp innehåller. Om vi pratar med 
Platons språk så är B inte alls någon kopia av idén om moderlighet. A inser 
att det han kallat moderlighet i själva verket är ett tomt ord som han format 
enbart för att B haft rollen som mor, men inte varit någon mor. B har alltså 
fungerat ”som-om” hon är en mor. 
A kan inte göra detta avslöjande utan att lämna individplanet (B) och via 
tankearbetet med att på nytt söka upp allmänbegreppet till slut få syn på att 
B inte lever upp till vad moderlighet är. Begreppet moderlighet var hos A ett 
misstag som han nu kan rätta till.102 Det är ett misstag i själva 
begreppsbildningen, i själva det viktiga som utmejslandet av våra begrepp 
innebär. 
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Freuds omedvetna och symmetri/asymmetri 
Freuds tankar om det han kallade det Omedvetna (vårt UUcs.) bestod, som 
vi redan sett, av fem olika saker. Vi skall nu ta dem i tur och ordning och 
förklara vad som sker med hjälp av våra nya verktyg. 
Freuds 5 iakttagelser: 
1. Frånvaro av uteslutande motsatser och negation. 
2. Förskjutning. 
3. Förtätning. 
4. Tidlöshet. 
5. Utbyte av inre och yttre verklighet. 
 
1.a) Frånvaro av uteslutande motsatser 
När Freud presenterade sina upptäckter så utgick han från drömmaterial. 
Han säger att i en dröm så kan två önskningar som inte är förenliga med 
varandra förekomma samtidigt. För den vanliga logiken är de varandras 
motsatser. Det betyder att de två önskningarna kan skiljas från varandra och 
att slutsatsen skall dras att om den ena gäller, inte den andra kan gälla. Detta 
är asymmetrisk logik. 
Om önskningarna är: ”Jag vill vara tjock” och ”Jag vill vara smal” så kan de 
inte tillfredställas samtidigt. Freud påstår att dessa två önskningar nu finns i 
UUcs., och att de kan det på grund av att motsatslagen inte gäller i UUcs. De 
båda önskningarna finns där men utgör inte varandras motsats och någon 
konflikt uppstår då inte. 
Våra nya verktyg ger en annan bild av samma problem. 
Om SP råder så kan en klass som vi kallar ”kroppens möjliga utseende” och 
som då kan innehålla ”tjock” och ”smal” att utsättas för symmetrisering och 
bli identiska. ”Tjock” = ”Smal”. Det är detta som händer och inte att 
motsatslagen är satt ur funktion. 
 
1.b) Frånvaro av negation 
Om negation sade Freud:103 

”Det finns i detta system (UUcs.) ingen negation, inget tvivel, ingen grad 
av säkerhet.” 

För negation gäller att man måste kunna skilja mellan en relation och dess 
omvändning, vilken inte är densamma som ursprungsrelationen (p, -p). 
Symmetrin gör detta omöjligt och det går inte att skilja p från -p. 
Om jag säger ”Det regnar nu” och samtidigt säger ”Det regnar inte nu” så kan 
båda inte vara sanna. Vid symmetrisering kommer ”regnar” och ”regnar 
inte” att vara samma sak. Det blir än tydligare om vi skriver: 
Det är fallet: att det regnar och det är inte fallet: att det regnar.104 
Det är alltså inte riktigt som Freud säger att någon negation inte 
förekommer i UUcs. Den finns där men den betyder ingenting då 
symmetriseringen gör ”regnar” och ”regnar inte” till samma sak. 
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Det kan tilläggas att Freud såg ett negerat faktum som en genväg till ett 
bortträngt material. Om en patient drömt om en kvinna och därvid säger 
”men det är inte min mamma” så skulle analytikern lugnt kunna utgå ifrån 
att det skall betyda ”det är min mamma”. Negationen skulle alltså fungera 
som en vägvisare till det som blivit hänvisat till avdelningen för bortträngt 
material i det Omedvetna. Här är det RUcs. Som är aktuellt. 
 
2. Förskjutning 
Det här är en viktig egenskap. Den utgör bas för: 
a) Symbolisering 
b) Överföring. 
c) Projektion. 
d) Introjektion. 
e) Sublimering. 
 
Freud uppfattade förskjutningen som en flyttning av mental energi från ett 
objekt till ett annat. Själva mekanismen blev dock inte förklarad. Hur kan 
energi flyttas? 
Vid förskjutning ser observatören hur en person ändrar känslor från att vara 
riktade mot ett primärt objekt till att gälla ett objekt som är mindre primärt. 
Exempelvis från modern till analytikern. För personen kommer de två 
objekten att bli identiska. Detta låter närmast psykotiskt. Personen kan ju 
inte hålla reda på vem som är vem. Så hur går det till?  
Det första som händer är att personen placerar de två objekten i samma 
klass. Det betyder att personen uppfattar att de har någon egenskap 
gemensam. Det finns en tankefälla här och det är att utifrån bestämma vad 
denna egenskap skall vara. Att göra så är alltför vanligt. När det gäller 
modern och analytikern, som i exemplet, så antas överföringspunkten bestå 
av mamman = moderlig och analytikern = moderlig, men det är långt ifrån 
alltid fallet. För varje individ kan den egenskap som uppfattas vara objektens 
likhet skifta. Det kan ibland röra sig om små detaljer, som att de har lika 
haka eller blinkar på samma sätt. Vanligare är att de känslomässigt har en 
likhet. När de två objekten hamnat i samma klass så kommer de sedan 
genom symmetrisering i klassen att bli identiska. Varje element i klassen blir 
identiskt med alla andra. 
 
3. Förtätning 
Förtätningsmekanismen liknar förskjutningen. Denna gång kommer den 
symmetriska logiken att förstöra kategorierna rum och tid. Freud tänkte sig 
att minnesbilder från olika tidpunkter i en persons liv kunde fogas samman 
till en sammansatt bild. Exempelvis som foton från olika tidsepoker. Bilden 
skulle då visa en åldrad människa där man kan ana de yngre anletena 
därbakom. 
Symmetrin har då suddat ut tiden. 
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4. Tidlöshet 
Denna kategori har vi redan behandlat. Jag vill bara påminna om att 
symmetrin här löser upp så kallade ordnade sekvenser av ögonblick och som 
konsekvens utplånar tiden. 
 
5. Utbyte av yttre och inre verklighet 
Om yttre och inre skall kunna upprätthållas måste begreppen rum, gräns, 
utsida och insida vara säkrade. Asymmetrins frånvaro gör att rum och gräns 
försvinner, vilket resulterar i att det inte heller gives någon insida eller 
utsida.105 
Det vill säga, en idé ter sig lika verklig som det reala. Denna människa 
uppfattar att idén är verkligheten. Det yttre = det inre. 
Sammantaget: kan alla Freuds iakttagelser förklaras logiskt som olika former 
av störningar i tankeprocessen, där ordningen blivit störd av symmetrisk 
logik. 

Den inre världen 
Istället för att tala om medvetet/omedvetet föreslår nu Matte Blanco att vi 
övergår till att säga att det finns ett kontinuum, som rör sig från polen ren 
symmetri till polen ren asymmetri. Där emellan finner vi blandningar av de 
två logikerna. Ren symmetri betyder att det finns en enhet mellan oss själva 
och allting annat. Det är det område som mystiken106 försökt utforska. 
Den andra polen innebär en extrem uppdelning av världen i ett oändligt 
antal delar. Detta är fysikens område107. 
Det kontinuum Matte Blanco avser är dels mentalt innehåll dels mentala 
produkter, såsom de kan manifestera sig i den yttre världen. 
Uppdelningen är godtycklig men Matte Blanco har föreslagit följande fem 
nivåer. 
Jag har försökt att fånga denna uppdelning i en figur som följer efter 
beskrivningen. 
De fem nivåerna är: 
1. Högsta form av asymmetri. Objekten är väl separerade. Här är området 

för abstrakt tänkande, formaliserade logiska språk och flera av logikens 
symboler. Här förekommer inga känslor. 

2. Viss symmetrisering har skett. På denna nivå finns medvetna känslor. 
Här vet jag vem jag är arg på och varför. Jag kan tänka klart och blandar 
inte ihop objekten. Metaforen bor här och en man kan vara som en tiger 
utan att bli en tiger. 

3. Mer symmetri. En del av en mängd kan nu uppfattas som hela mängden. 
Fördomar passar in här. En människa med mörk hud blir nu alla 
människor med mörk hud. Det inträffar också något märkligt med 
känslan. Den är ju på nivå 2 väl avgränsad till sitt objekt och sitt innehåll. 
Känslan övergår nu till något vi skall kalla affekt. Med den ökade graden 
av symmetrisk logik närvarande, så närmar vi oss också oändligheten. 
Det betyder att känslan får något infinit över sig. Känslan som hade en 
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gräns tappar nu denna gräns och affekten visar inte samma grad av 
kontroll. Känsla utan gräns är affekt. Den gränsade känslan i emotionen 
gör den ändlig medan affekten har en oändlighetsutsträckning. I 
emotionen finns det ett slut. Affekten vet inte av något slut, den blir på så 
sätt oändlig (både i tid och i storlek). Om vi, till exempel, kallar en 
emotion på nivå 2 för arghet, så kan vi kalla affekten på nivå 3 för raseri. 
Raseriet har föga precision vad gäller objektet och kan ”stänka” vida 
omkring till andra objekt i närheten av det avsedda objektet. 

4. Viss asymmetri finns kvar. På denna nivå kan många schizofrena befinna 
sig. Freuds fem punkter (se sid. 55) kommer härifrån och det är främst 
motsatslagen som upphör att gälla här. Affekten kan vara mycket stark 
och helt oriktad. Raserianfallet gäller allt och alla. 

5. Här har tänkandet helt upphört. Allt = allt annat. Den affekt som gives 
här är frid. 

 
Detta är figuren: 

 
 
Figur 4. ”Emotionen är tänkandets moder” Sammanfattning av Matte Blancos fem 
nivåer. X- axeln är symmetrisk logik 0-100%. Y-axeln är asymmetrisk logik 100%-
0%. Möjlig ”inre värld”=1-2. Motsatslagen upphör att gälla vid nivå 3 till 4. 
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Några kommentarer angående nivå 3 och 4 

Nivå 3. Om vi har en ”arg mamma” så gives asymmetri med vars hjälp vi 
anger klassen ”arga mammor”. Inom denna klass kommer symmetriseringen 
att ske så att min arga mamma = hela klassen av arga mammor. Det ger 
mycket arghet då det drar mot en oändlig mängd av arghet och detta gör att 
min mamma kommer att upplevas som mycket farlig. Min ”arga mamma” 
bär alla mammors samlade arghet. 
Nivå 4. Här blir affekten inte riktad utan moderlighet utlöser skräcken. Det 
blir diffust varifrån faran hotar och också vart det hela skall leda. Det här kan 
vara området utan objekt. Objektet är bara detta diffusa någon. 

Nivåerna och normal utveckling 

Under den normala utvecklingen utbildas de olika nivåerna och de 
operationer som tillhör varje nivå. De hålls åtskilda så att varje nivå är 
konstant. Symmetrin på nivå 1. är sålunda sparsamt förekommande. 
Vid patologi bryts denna nivåkonservatism sönder. Öppen primärprocess 
från nivå 4 kan då komma i dagen. Freuds ursprungliga överföringsbegrepp 
är därför snarast en psykotisk förväxling mellan ett primärobjekt och 
analytikern. 
Frågan är om utvecklingen kan avstanna på vissa nivåer eller blir alla nivåer 
etablerade, men ofullständiga? 
Det verkar vara så att det vi ser som vårt vanliga tänkande oftast sker på nivå 
2. Med viss ansträngning kan vi röra oss till nivå 1. Svårigheten att hålla sig 
på 1. har, som vi tidigare sagt, lett till utvecklingen av olika verktyg såsom 
symboliska logiker (se not 99). 

Trots detta är filosofins historia kantad av tankefel på denna nivå108. 
Matte Blanco har i sin vidare utveckling av dessa tankar beskrivit fasta 
varianter av bi-logiskt tänkande. En av dessa kallar han ALASSI. Det skall 
uttydas som alternerande asymmetriskt/ symmetrisk tänkande.  
Ett exempel är: En man blev en gång biten i benet av en hund. För att 
åtgärda skadan sökte han upp en tandläkare. Han ville ha hjälp med att laga 
sin dåliga tand. 
Matte Blancos uttydning blir:  
 
a. En hund biter en man A. Med SP i funktion får vi: en man A biter en hund. 
b. Hunden uppför sig dåligt och A uppför sig då också dåligt. Symmetrisk 

logik och sedan klassisk logik. 
c. Om hela A är dålig moraliskt sett så är också alla hans delar moraliskt 

dåliga. SP gäller och det hela är samma sak som delarna. Denna slutsats 
kan inte dras i vanlig logik. 

d. En moraliskt dålig tand är en i klassen av dåliga tänder och också 
moraliskt dåliga tänder är en underklass till dåliga tänder. Både en 
moraliskt dålig tand och en fysiskt dålig tand är medlemmar i samma 
klass. Klassisk logik. 
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e. En tandläkare lagar fysiskt dåliga tänder. Klassisk logik. 
Ur bi-logisk synpunkt är det adekvat att gå till en tandläkare när man 
blivit biten av en hund. 

Nytt perspektiv 
När vi pratar om en ”inre värld” så är den alltså tredimensionell. För att 
kunna tala om ”inre” behövs begreppet rum och begreppen insida och utsida. 
Asymmetriska relationer behövs. 
Det betyder i sin tur att ”inre värld” enbart kan förekomma på nivå 1 och 2. 
På nivå 4 finns inga möjligheter att forma begreppet ”inre”. Här gives heller 
ingen skillnad på ”själv” och ”icke-själv”. Det går då inte att påstå att något 
projiceras från det inre till det yttre. Den möjligheten gives inte. 
För projektion gäller att ”själv” och ett ”objekt” samlas i samma klass. Det 
fordrar att asymmetrisk logik finns närvarande och den bör vara rätt 
omfattande så att ”själv” och ”objekt” är klart skilda åt. Sedan har de en 
egenskap gemensam och en ny klass kan då bildas med denna egenskap som 
proposition. Därefter kommer själv och objekt att identifieras med varandra 
genom en symmetrisk operation. 
Matte Blanco kallar den ”basic matrix” vad gäller projektion och introjektion. 
Från denna matrix sker sedan de två operationerna projektion och 
introjektion via en asymmetrisk operation, som om den förläggs utåt kallas 
projektion och om den går inåt för introjektion. Detta sista är ”the level of 
happening”. I det här perspektivet ter sig projektionen som en komplicerad 
process och blir svår att förena med idén att den skulle vara en ”primitiv” 
försvarsmekanism.109 

Oändlighet som bi-logisk struktur 
Om symmetrisering sker av klassen ”rika människor” så kommer de olika 
mängderna av rikedom att försvinna hos individerna. All indelning utefter 
rikedomens storlek kommer att försvinna. Det betyder att varje medlem blir 
identisk med hela klassen. Den rikaste och den fattigaste kommer att samlas 
under rubriken ”rika människor” (efter den definition på rikedom vi satt 
upp). Den här symmetriserade mängden är ju en delmängd av den 
ursprungliga klassen ”rika människor”. Vi får då en delmängd av en mängd 
som blir identisk med hela klassen. 
Inom matematiken har vi redan konstaterat att detta gäller om en mängd 
när den är oändlig. 
 
Sålunda: att delen = det hela, gäller bara när mängden är oändlig och Matte 
Blanco drar nu den slutsatsen att det matematiskt oändliga är en bi-logisk 
struktur. 
 
Från detta påstående tar Matte Blanco sedan steget till oändliga upplevelser 
eller snarare upplevelsen av oändlighet. 
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Med infinita upplevelser menar Matte Blanco sådant som: Omnipotens = jag 
kan göra allt, omnisciens = jag vet allt, impotens = jag är bäst på att vara 
sämst, jag är sämst av alla. 
Det går att säga att det här är en kvantitetsupplevelse där vi i själva 
upplevelsen rör oss mot det oändliga. 
För emotioner gäller att du kan få känslan att kunna göra allt. Det är ju inte 
möjligt att verkligen kunna, utan bara att känna. Ju starkare denna känsla är 
dess närmre det oändliga kan du sägas vara. Omnipotensen kommer under 
utvecklingen att ställas mot faktiska arbetsuppgifter, som visar att känslan är 
falsk och att det inte gives något sådant som känslan antyder. Den faktiska 
världen, med sina arbetsuppgifter, kommer därmed att fungera som en 
gräns där ”känslan av” ställs mot det som är. 
Kärlek har vi också svårt att behandla som om den skulle ha någon gräns. Vi 
säger helt enkelt inte: ”jag skall älska dig till på måndag klockan tre”. Även 
om vi vet att kärlek inte är oändlig så kan vi inte sätta gränser för den just 
när den ”känns” oändlig, det vill säga i själva förälskelsestadiet. 
Matte Blanco drar slutsatsen att också emotionen är en bi-logisk struktur 
och att alla starka känslor rör sig mot det oändliga. 
Det kan vara så att alla starka känslor har det infinita som sin kärna och 
skulle kunna beskrivas som en kärna av oändlighet omgiven av en ändlighet/ 
en tanke som gräns. 
Det infinita kan enbart avslöjas om det finita uppställs som en gräns. 
Gränsen framkallar det gränslösa. Gränsen gör att vi kan få syn på det 
infinita. Det är först när den omnipotenta individen träffar på en gräns, ofta i 
form av ett NEJ, som vi får syn på den hittills dolda storslagenheten. 

Slutord och sammanfattning av Matte Blanco 
Freud upptäckte en ny mental kontinent. Den är outforskad. För att kunna 
utforska den behövs: 
1. Ett lämnande. 
2. Återkomst. 
Men inte som Freud trodde genom ett återfinnande (att lyfta anamnesis) 
utan genom att finna för första gången. Freud tänkte sig att det som trängts 
bort kunde erinras, då det en gång blivit registrerat och sedan trängts undan. 
Matte Blanco ser det på ett annat sätt, nämligen så att vi för första gången 
blir medvetna om ett sakförhållande. Det har aldrig tidigare blivit registrerat. 
Från att vi i vår begynnelse är en kroppskontinent (som nyfödda) färdas vi 
mot det medvetna och sedan kan vi färdas åter. Vi måste lämna och sedan 
återkomma. Med medvetandets redskap (logiken) kan det omedvetna 
beskrivas. Det är Matte Blancos projekt. 
 
Men att bara kunskapa med tanken leder till en halvhet. Det behövs också 
kunskap som vi kan få med hjälp av känsla. Kroppen i sig själv är ju ett 
koncentrat av kunskap (evolutionen). 
Matte Blanco påstår, som vi sett, att UUcs., emotionen och matematikens 
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oändliga är bi-logiska strukturer. 
Det bi-logiska består av två sorts logiker, den asymmetriska och den 
symmetriska och de kan beskrivas som två sätt att vara. Dessa två varasätt 
återfinns i människan och i världen. 
De utgör tillsammans en antinomi. En antinomi är: oförenlighet mellan två 
påståenden som båda pretenderar på att vara riktiga eller sanna. 
Den här antinomin återfinns överallt. 
 
Matte Blanco menar därför att det vi kallar ”varafrågan” behöver få en ny 
formulering.Utifrån Matte Blanco kan följande fråga ställas om det sedan i 
sin tur betyder att vi är kluvna på riktigt och inte som någon form av 
patologi? 
Tänkandet räcker inte till för att beskriva världen och tänkandet som lösning 
på det psykiska problemet (the hard problem) är inte heller tillräckligt. 
Freud hade ju en stor tro på att det rationella har en förmåga att BINDA det 
känslomässiga och det går igen hos flera författare. 
Den psykosomatiska frågan (the hard problem) kanske inte kan lösas genom 
att vi tänker bättre utan att vi känner bättre och den vägen kan vara en 
riktningsgivare för framtiden. 
Om varken realismen (materialismen) eller idealismen är en priviligierad 
utsiktspunkt så kanske den levda emotionen kan vara den enda utvägen. 
 
Om man ställer upp ekvationen: känsla + tanke = emotion så har vi en 
utgångspunkt. Emotionen skall då vara den levda ståndpunkten eller 
handlandet och där jag enbart i efterhand kan förstå vad jag levt/påstått. 
Man kan säga att den fria associationen och det fria utagerandet då har 
övergått till det spontant reglerade110. 

Kommentarer 
Till den summariska sammanfattningen av Matte Blancos tankar, som jag 
just har redogjort för, vill jag nu foga en del kommentarer. 

Allmänt 

Matte Blanco arbetar till en början med enbart tankeprocessen. Han tänker 
om tänkandet och det gör han med hjälp av sin ”triangel”. En tanke är helt 
enkelt två saker som förenas av en relation. Det sker i den vanliga, normala 
logiken. 
Emotionens plats är till en början oklar och det är först senare som Matte 
Blanco anser att också emotionen är en bi-logisk struktur.  
Han konstaterar till slut:111 

”men emotionen är tänkandets moder” 
 
I den text som jag kort redovisat sker en något abrupt övergång från tal om 
det matematiskt oändliga till att också emotionen är en bi-logisk struktur. 
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Blancos tankegång är här diffus. Det är också så att det kontinuum som 
Matte Blanco sedan ställer upp och som skall ersätta medvetet/omedvetet är 
en sen produkt av hans tänkande. De fem nivåer som han anger är ju också 
helt godtyckliga. De kan ju vara hur många som helst. I figur 4 (sid. 58) har 
jag försökt att sammanfatta detta kontinuum. 
 
Vad är nu medvetet och vad är omedvetet utifrån denna figur? 
Jo jag kan bli medveten om det Omedvetna, om UUcs. via mina känslor. Jag 
kan bli medveten om mitt medvetande via mina tankar. 
Det framgår ur figuren att tänkandet börjar som ett kännande. Vid tillräcklig 
grad av asymmetri kan vi anta att motsatslagen är permanent etablerad. 
Efter denna punkt kan vi tala om tänkande eller logiskt tänkande. I figuren 
slutar motsatslagen att fungera vid nivå 4. 
Det går att vända på hela resonemanget och säga att kännandet börjar med 
tänkandet och det är ju också en av Matte Blancos idéer att ”the hard 
problem” kan tänkas hitta sin lösning i ett bättre kännande och inte i ett 
bättre tänkande. Tänka är vi redan rätt bra på. 
Det som Matte Blanco inte tar ställning till är var källorna till den 
symmetriska logiken och den asymmetriska logiken skall tänkas vara. Att 
båda källorna skall sökas i hjärnan framstår som självklart. Lika självklart, 
och sedan länge, har ju de basala ganglierna framstått som kandidater till 
känslornas ursprung. De skulle då vara säte även för de symmetriska 
relationerna. Cortex kan sedan vara den källa som asymmetrin rinner upp i. 
Detta är oklart. 
Jag är inte helt övertygad om att vi har att göra med ett kontinuum på det 
sätt som Matte Blanco tycks vara. Den bi-logiska synen säger ju att alla 
produkter från människan är sammansatta av två sorts logik. Jag har 
föredragit att tills vidare hålla de två sorterna av logik åtskilda och enbart 
intresserat mig för den symmetriska logiken. Jag har då också placerat den i 
UUcs. 
 
Matte Blanco har genom sitt intresse för bi-logiken i allt för hög grad tappat 
intresset för det jag anser skall vara psykoanalysens kunskapsobjekt och det 
på ett liknande sätt som Freud gjorde. Matte Blanco rör sig mot medvetandet 
och dess logik. Han ägnade, under sina senare år, mycket tid åt att beskriva 
fasta kombinationer av bi-logiskt tänkande av den typ ALASSI (sid.59) är ett 
exempel på. Matte Blancos senare tänkande blir på grund av detta mindre 
användbart för denna avhandling. (Hans tidiga arbeten är dock användbara 
och kommer att dyka upp även senare i avhandlingen.) 
 
Tänkande kan beskrivas genom Matte Blancos triangel. Samma triangel kan 
också användas för att definiera vad känsla kan vara. Tankemodellen var ju 
att vi har en sak ett och en sak två och den relation som råder mellan dem. 
Att känna är samma sak, med den skillnaden att relationen nu är 
symmetrisk. Det ger följande: tänkande använder sig av asymmetriska 
relationer medan kännande nyttjar symmetriska relationer.  
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Om vi vidare antar att medvetandet = psykologin och omedvetandet = 
psykoanalysen så kan vi skilja på dessa vetenskaper genom att undersöka 
vad slag av relation som råder inom respektive område. Vilken av de här 
relationstyperna man sysslar med. Ur relationslogisk synpunkt ägnar sig då 
psykologin åt asymmetriska relationer och psykoanalysen åt symmetriska. 
 
Indelningen skulle då enligt detta sätt att se bli: 
Psykologin studerar triader av sak ett och sak två och den asymmetriska 
relationen mellan dem. 
Psykoanalysen studerar triader av sak ett och sak två och den symmetriska 
relationen däremellan. 

Emotioner 

Matte Blanco försöker att med matematikens begrepp och definition av det 
oändliga ge en uppfattning om vad detta ”att känna” skall vara. Det han 
åsyftar är att det oändliga finns inom oss och att vi kan erfara det. Ju mer 
kontakt vi har med denna källa inom oss dess djupare känner vi. När vi 
tänker på nivå 1. är vi långt från källan och känner inte heller något. Att 
känna är ju dessutom att närma sig kaos, (kaos definierat som ett tillstånd 
med viss ordning och alltså inte total oordning) vilket nu kan skildras genom 
att symmetriseringen förstör ordningen eller kontrollen inom våra ordnade 
klasser. Att känna är att våga eller kunna lämna det ordnade till förmån för 
ett mentalt innehåll som lämnar det ordnade bakom sig utan att hamna i ren 
oordning. Det skall i bästa fall vara en ordnad oordning112. 

Tankeexperiment 

Jag brukar själv använda följande bild för att bättre förstå Matte Blancos 
tankegång. Jag tänker mig att mitt huvud är utbytt mot en guldfiskskål. I 
skålen simmar bara asymmetriska relationer omkring. Eftersom just dessa 
relationer är de som skapar mest ordning i mitt huvud/skål så är jag ordnad, 
lugn och har inga speciella känslor. Kanske kan jag tänka logiskt. Om nu 
symmetriska relationer fyller min skål kommer jag att bli alltmer oordnad 
och jag kommer också att känna och snart vara oförmögen till att tänka 
klart. Både jag och världen blir till ett kaos. 

Specifika anmärkningar 
Jag övergår nu till de mer specifika anmärkningarna och följer då den 
tidigare framställningen. 
 
Matte Blancos andra utgångspunkt, förutom Freud, var matematikens 
mängdlära. 
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Motsatslagen (1.a och 1.b) 

Den nyformulering som Matte Blanco gör vad gäller egenskapen att 
”motsatslagen” inte gäller och ”frånvaron av negation” är ofullständig. 
Ofullständig genom att han inte drar ut konsekvenserna av detta rent 
språkligt. Vad slag av språk kan medvetandet resp. UUcs. tänkas tala? 
Det jag tidigare, i Kapitel 1, har påstått att psykoanalys ad modum Freud rör 
sig inom en psykologi och inte inom psykoanalysen kan här tydliggöras. Det 
gäller då speciellt att han beträder medvetandets mark och använder sig av 
dess logiska språkbruk. 
Om vi för att ge exempel på två motstridiga önskningar håller oss kvar vid de 
två motstridiga önskningarna ”jag vill vara tjock” och ”jag vill vara smal” så 
skulle Freud ha kunnat formulera sig precis så. Men det är inte möjligt om 
man menar sig förstå vad UUcs. är för något och vad som går att formulera 
på UUcs. eget språk. I UUcs. eget språk är sådana formuleringar inte 
möjliga. 
 
Om symmetrisk logik gäller så kan denna typ av påståenden över huvud inte 
bildas. Om vi ombildar meningarna enligt symmetrisk logik så får vi: ”Jag 
vill vara tjock” = ”jag vill vara smal”. Det går alltså inte att uttala sig om 
varken smal eller tjock eftersom ”tjock” = ”smal”. 
Det vi kan veta i den symmetriska logiken är att någon ”Jag” vill något med 
sin kropps storlek, men vi vet inte åt vilket håll det skall utveckla sig, bara att 
det handlar om kroppsstorlek. Den symmetriska logiken behåller bara det 
som är gemensamt för de två önskningarna nämligen: att ett ”Jag” önskar 
något angående sin kropp. 
Freuds påstående om de två önskningarna är därmed fel i själva sin grund då 
sådana precisa önskningar inte kan uttryckas i eller av UUcs. Det är språket 
eller formuleringen som i sig avslöjar att detta är inom medvetandet. 
Freud rör sig här inom det jag kallat psykologin eller medvetandets område. 
Han behandlar UUcs. som om det vore Cs.  
Om drömmaterial innehåller önskningar lika de ovanstående, ”Jag vill vara 
tjock” och ”Jag vill vara smal” kan drömmen inte emanera från UUcs. utan 
måste ha sitt ursprung i en annan källa. 
 
Freud upptäcker att motsatslagen inte gäller i UUcs., men jag menar att hans 
förklaring till varför den inte gör det är felaktig, eftersom han i sin förklaring 
utgår från premisser som inte är giltiga i UUcs. Det finns i UUcs. inga 
önskningar av den typ Freud påstår utan det som kan sägas i UUcs. är så 
vagt att några motsatser inte kan bildas. 
Den konfliktteori som hela psykoanalysen är känd som, saknar alltså 
teoretisk grund eftersom inga konflikter kan uppstå i UUcs. Om 
psykoanalysen håller 
fast vid sin självbild att vara en konflikteori så kan den i så fall inte vara 
grundad i UUcs. 
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Förtätning 

Frågan uppstår dock om inte Freud även här tar fel på vilken typ av produkt 
UUcs. kan producera. Kan UUcs. verkligen göra bilder? Bilder ligger närmre 
den medvetna strukturen medan känslotillstånd från olika tidsepoker kan 
smälta in i varandra. Min känsla av att vara ett och detsamma över lång tid 
(hela mitt liv) är en bättre kandidat som exempel på vad förtätning är. 

Utbyte av inre och yttre verklighet 

Om detta utbyte skall kunna ske, måste begreppen gräns, utsida och insida 
vara säkrade. 
Det är på nytt något som är oklart i Freuds själva formulering. Som Freud nu 
formulerar det hela så innebär det att en individ har en yttre värld och en 
inre värld och att det mellan dem finns en gräns, som individen kan märka. 
Det betyder att en sådan person kan säga ”Jag vet att det här, X, bara är en 
idé inne i mig själv och att X inte finns därute i världen.” 
När Freud skall skildra denna egenskap så använder han sig av förmågor 
som bara finns på ett utvecklingsstadium som innehåller mer av asymmetri 
än det stadium han avser. 
Det som avses med egenskapen att yttre och inre värld kan byta plats är ju 
att yttre och inre inte finns. 
Det som vi (om vi har nått den nivå av asymmetri som vi talat om) kallar 
yttre och inre är ju för en person utan denna förmåga rent nonsens då ju 
yttre = inre. Det är samma sak. Konsekvensen blir att det jag kallar ”en idé 
därinne” för denna person är en verklighet ”därute”. 
En sådan persons idé är alltså lika verklig som ett materiellt ting. Idén är 
verkligheten. 
Jag tror att den här punkten är viktig när vi skall förstå vad idealism är, 
nämligen att en idé kan äga samma påtaglighet som ett materiellt objekt. 
Idén ter sig lika verklig som ett fysiskt bord skulle göra för mig.  

Universalier 

Det som kallats ”universaliestriden”113 rörde just yttre och inre verklighet. 
Det var en debatt om vilken status det som kallades allmänbegrepp skulle ha. 
Frågan är hur förhållandet mellan det universella och det individuella ser ut. 
(Den liknar frågan om individen och arten och deras förhållande.) 
Den vanligaste uppdelningen var mellan: 
 Den Platonska ståndpunkten. 
 Den Aristoteliska ståndpunkten. 
 Den konceptualistiska ståndpunkten. 
 Den nominalistiska ståndpunkten. 
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Den Platonska ståndpunkten 
Kallas också begreppsrealism. Allmänbegreppen har en självständig och 
oberoende existens. De finns före tingen och de materiella tingen finns bara 
som kopior av idéerna. Religiöst hade prästen tillgång till den eviga 
idévärlden där sann kunskap fanns. 
Om vi kopplar tillbaka till det tidigare exemplet med mor Anna och Kalle så 
är begreppet moderlighet ett allmänbegrepp. Mor Anna visade sig vid en 
närmare undersökning inte motsvara detta begrepp. Mor Anna var ingen 
kopia av en ursprunglig moderlighet. Sonen Kalle upptäckte detta under sin 
terapi. Kalle hade skapat ett ”miss-begrepp”. 114 
 
Den Aristoteliska ståndpunkten 
Här ligger allmänbegreppet i tingens form. Allmänbegreppen existerar inte 
före tingen och tingen uppstår inte heller ur dem. Allmänbegreppen är inte 
människans uppfinning men genom studier av dess väsen kan de komma att 
uppstå i oss. Genom att producera abstraktioner ur de materiella tingen kan 
allmänbegreppen uppstå i våra medvetanden. De har vidare ingen existens 
utanför medvetandet annat än som universella former.115 
 
Den Konceptualistiska ståndpunkten 
Begreppen finns inte färdiga i tingen men vi kan skapa dessa genom 
abstraktion. Dessa koncept skapas alltså i medvetandet. Begrepp som 
”människa” har ingen självständig existens utan de bygger på likheter mellan 
de enskilda tingen.116 
 
Den Nominalistiska ståndpunkten 
Här anses universalier inte finnas alls. När man säger ”människa” så är det 
ett tomt ord. Det är bara ljud. Allmänbegrepp har ingen verklighet.117 
Frågan är: Skildrar de olika ståndpunkterna i universaliestriden olika 
utvecklingsnivåer hos dem som omfattade de olika synsätten? 
I äldre tid var samtliga synsätt förenliga med en gudstro men de har senare 
kunnat hävdas även av övertygade ateister. 
Synsätten uppstår i en tidsföljd som motsvarar numreringen ovan och rör sig 
från en ren tro på idéns primat hos Platon, över två övergångsformer hos 
Aristoteles och konceptualisterna till att landa i nominalismens förnekande 
av allmänbegreppens existens. Då är vi i en naiv materialism. 
 
Finns det alltså en ursprunglig idé kallad eller benämnd ”moderlighet” som 
varje mor har en del av eller liknar. Är det en kopia av en evig idé om 
moderlighet? Platon skulle ha svarat ja. Ur idén moderlighet skapas sedan 
varje mor som en kopia. Enligt Platon blir varje kopia defekt i förhållande till 
själva idén. 
 
Mitt preliminära svar på frågan ovan blir att de skall ses som uttryck för 
grundläggande värderingar och att de logiskt utgår från dessa värderingar. 
Dessa värderingar är knutna till subjekt. 
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Projektion 

Efter Matte Blancos genomgång av vad projektion är infinner sig frågan om 
denna försvarsmekanism verkligen är så primitiv som den vanligen 
uppfattas. En komplicerad process är det som framstår (det är utrett på sid. 
60). 

Oändlighet 

Det som Matte Blanco framhåller i slutet på denna avdelning om oändlighet 
är viktigt. Det kan hävdas att det oändliga inte framstår utan att det ändliga 
finns. Det oändliga i form av en omnipotent självbild blir alltså inte tydlig 
förrän denna bild blir ifrågasatt och det är i praktiken det som måste inträffa 
i varje terapi som syftar till att göra en patients självbild tydlig. Detta kan ske 
genom att ett NEJ uttalas gentemot den osynliga grandiosa självbild en 
patient söker få bekräftad av en terapeut. Nejet är den gräns som behövs för 
att den hittills omedvetna självbilden skall kunna ”framkallas” och liknar 
därför den vätska som behövs när ett foto skall framkallas. 
 
Matte Blanco har en idé om två sätt att vara på. De är knutna till den 
asymmetriska och den symmetriska logiken. Det är samma sak som att 
hävda att det finns ett sätt att vara som lyder motsatslagen och ett annat som 
inte respekterar denna lag. 
Matte Blanco tycks mena att ”vara-frågan” kräver två svar. Vad är varat? Jo 
det är dels det asymmetriska varat dels det symmetriska. Dessa är 
antinomier, det vill säga hävdar båda att de ensamt utgör den enda 
sanningen eller svaret på frågan om vad varat är. 
I en annan formulering kan de kallas: ett homogent odelat och ett heterogent 
delande sätt att vara i världen 
Matte Blanco har någonstans skrivit att livet kan ses som en ständig kamp 
mellan att följa motsatslagen eller inte. 
Inom oss utspelar sig alltså denna kamp på olika sätt sannolikt beroende på 
de relativa storlekarna av tillgängliga ”trianglar”. Det går att uppfatta det så 
att ”känslotrianglar” finns i övermått och att ”tanketrianglar” får vi kämpa 
oss till. 
 
Det är lätt att associera det symmetriska varat till en idealism och det 
asymmetriska till en materialism, vilket skulle innebära fördel för idealismen 
när vi föds. Kampen kan dock aldrig vinnas av någon part utan det behövs en 
syntes i likhet med att väte och syre kan bli vatten. Denna syntes kan inte 
vara ett försök att inom en konception försöka ge den andra en plats (något 
som Marx försökte) utan syntesen innebär bådas undergång. Vatten är 
varken väte eller syre utan en ny förening med egna nya egenskaper skilda 
från vätets och syrets. 
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Det här är sammankopplat med Matte Blancos syn på hur frågan om hur det 
mentala kan uppstå ur kroppen skall lösas. Hans förslag är ju att vi måste 
lära oss att känna bättre, enligt formeln: 
 
Tanke + Känsla = Emotion, där ju emotionen varken är tanke eller känsla 
utan något nytt. 
 
Om sålunda ett bättre tänkande är en avslutad process, så skulle känsla eller 
snarast vår kunskap om känsla vara en farbar väg. Men det är då inte bara en 
fråga om vad känsla är utan också att känslan själv kan vara en farbar led 
förbi Kants utsatta gränser för vår erfarenhet. 
Emotionen skulle sedan bli vår nya syntes med vars hjälp vi skulle kunna 
kunskapa. Kontrollerad känsla, som ovan kallas emotion är ju själva idén, 
men framstår i Matte Blanco´s resonemang som inte helt förståelig för mig. 
 
Kan trianglarna vara Kantska epistemologiska kategorier? (Se senare i 
avsnittet om Kant på sidan 77.) 
Om så är fallet skulle tanketrianglarna utgöra Kants begränsande nät och 
känslornas känslotrianglar vara en annan typ av nät. En senare fråga är om 
de i så fall kommer att ändra på våra möjligheter att nå det noumenala. 

Problemet med ordvalet ”Det Omedvetna” 
Det finns ett stort problem med Freuds val av begreppet ”Det Omedvetna”. 
Så som jag uppfattar ”Det Omedvetna” så kan ingen vara omedveten om dess 
existens, då det är så tydligt i sina uttryck. Om vi som tankeexperiment 
föreställer oss att affekter/emotioner är ”Det Omedvetna” så blir idén att vi 
skulle kunna vara omedvetna om dess uttryck svår att förstå. 
En människa som inte har någon kontakt med sina känslor skulle dock 
mycket enkelt kunna påstå detta. Eftersom han/hon inte erfar sina känslor 
så är det lätt att se att detta påstående mycket väl skulle kunna gälla. 
Misstaget ligger i att utpeka sig själv som ”normal”, det vill säga ”jag känner 
ingenting så det gäller för alla andra också”. 
I förklaringarna till figur 4 är den här problematiken påtalad. De senaste 
årens upptagenhet med tillståndet ”att gå i väggen” har säkert sin förklaring 
här. Att en person inte får någon information från sin kropp om dess utsatta 
läge, att vara överbelastad, leder till att det aldrig blir aktuellt att bromsa. 
Kroppen i sig själv reagerar dock till slut och dess symtom kommer då som 
en överraskning.  
Problemet med att inte känna vad vi känner är, tror jag, ett stort och i 
princip ännu inte förstått område. Enligt min erfarenhet är förmågan att 
känna nedsatt för många av oss (ett stort mörkertal är troligt) och som jag 
tidigare antytt är orsakerna tvåfaldiga. För det första kan det bero på 
psykoanalytiska orsaker (frågan om självbilden - kapitel 5) och för det andra 
att förbindelsen mellan Limbiska systemet och cortex är defekt (kapitel 4). 
Det är säkert så att vi trots allt är omedvetna om processer i UUcs. men de 
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utgör i vart fall inte det som vi skall betrakta som våra affekter. Jag tror 
dessutom att vi redan är medvetna om vad system UUcs. kan tänkas vara för 
ett system och jag skall senare försöka visa detta genom att hämta material 
från neurologin, filosofihistorien och från vår mytvärld samt från det jag 
kommer att kalla självbildssystemet (SBS). 
 
För att komma ifrån alla olägenheter med att fortsätta med begreppet Det 
Omedvetna kommer jag härefter att kalla systemet: det Statiska Systemet 
eller förkortat: STAT. Jag kommer senare att ge förklaring till detta och visa 
att det är ett statiskt system vi har att göra med. Det skall förstås som icke 
dynamiskt. 

Sammanfattning 
Kapitlet visar vad som tidigare sagts, nämligen, att Freud upptäckte en ny 
mental kontinent och att den till stor del är outforskad. 
Några få säkra påståenden om STAT tycks vidröra och röra upp en mängd 
stora frågor. En del av dessa är av gammalt datum. Det uppstår fler frågor än 
svar. 
 
Från kapitel 1 har vi det räddade kunskapsobjektet, STAT och de fem 
egenskaper som Freud fann hos detsamma. 
I detta kapitel tillkommer tre saker som direkt angår kunskapsobjektet. 
 
STAT har en egen logik som kallas symmetrisk. 
STAT bär eller är vårt affektsystem. 
STAT är sannolikt medfött och kopplat till det Limbiska systemet. 
 
De följande punkterna är sådant som hänger ihop med Matte Blancos vidare 
tänkande och mina kommentarer. Punkt 17, nedan, återknyter till Kapitel 1 
och frågan huruvida Freud rör sig på ett ytligt plan. 
 
1. Matematisk mängdlära kan via asymmetrisk och symmetrisk logik 

förklara Freuds fem upptäckter. I en omformulering framkommer att de 
alla kunde ses som olika typer av tankemisstag. 

2. Bi-logik är den blandning av symmetrisk och asymmetrisk logik som 
Matte Blanco ser i alla former av mentala fenomen och produkter. 
Symmetri-principen, som är särskilt verksam i STAT, visar sig vara en 
del i vanlig logik (vid bedömning av likheter). 

3. Symmetrirelationer fungerar som en brygga till frågan vad en känsla är. 
Det sker genom den likhet den symmetriska logiken uppvisar i sin 
vaghet om vem som gör vad med vem. Samma svårighet finns i 
känsloområdet. 

4. Allmänbegreppen ända från Platons tid väcktes till liv genom att 
symmetrisering i en klass tycks innebära att klassens essens 
aktualiseras. 



 

71 

5. Asymmetrisk och symmetrisk logik hör ihop, vilket också fångas av 
”emotionen är tänkandets moder”. 

6. Tanketriangel och känslotriangel blir modeller för hur det går att tänka 
om dessa saker. 

7. Två sorters universalia dyker upp. Ett ”subjektivt” och ett ”objektivt”. 
Det ansluter till frågan om privat språk jämfört med ett gemensamt, till 
exempel  att en konstnär som använder alltför privata symboler inte 
blir förstådd. 

8. En inre värld i fem nivåer presenteras och där bara nivå 1 och 2 kan 
garantera att vi kan prata om en ”inre” värld. 

9. Oändlighetsbegreppet kommer till användning vid försöket att klargöra 
varför känslor upplevs som de gör. Känsla av makt sätts emot verklig 
makt. Omnipotens mot potens. 

10. Det oändliga är osynligt. Det blir bara synligt i förhållande till 
ändligheten, som liksom framkallningsvätskan tydliggör fotot. 

11. STAT är outforskat. Ett lämnande och en återkomst är enda 
kunskapsvägen. STAT kan bara utforskas om vi håller logiken i hand. 
Tanken är dock otillräcklig för arbetet och ekvationen 
känsla+tanke=emotion kan fungera som modell för en strategi. Det 
anger att en syntes måste åstadkommas. 

12. Två sätt att vara ställer nya frågor om varats bestämning. De två sätten 
utgör en antinomi, som här har uppfattats som den gamla kampen 
mellan idealism och materialism 

13. Är människan genuint delad eller inte? Består vi av två delar i form av 
kropp och ande? 

14. En figur sammanfattade en del av det sagda (figur 4). 
15. Matte Blanco avviker från vårt objekt på samma sätt som Freud gjorde. 
16. Psykoanalysen handskas med symmetriska relationer, psykologin med 

asymmetriska.  
17. Att Freud använder språk och logik från den medvetna sfären visades 

med två exempel. 
18. Universaliestriden beskrives kort och de olika varianterna föreslogs 

utgöra utslag av den världsåskådning som de olika företrädarna hyser. 
19. Det Omedvetna får ett nytt namn. Det statiska systemet eller förkortat 

STAT. 
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Sammantaget 
Psykoanalysens kunskapsobjekt, det statiska systemet eller STAT kan nu 
beskrivas på följande sätt. 
 Att ha de egenskaper som Freud tillskrivit sitt omedvetna system. 
 Att ha en egen logik som kallas symmetrisk. 
 Att det bär eller är vårt affektsystem. 
 Att det sannolikt är medfött och kopplat till det Limbiska systemet. 
 
I nästa kapitel fortsätter undersökningen av hur vårt studieobjekt kan 
beskrivas. Några bidrag från psykoanalysen kommer att presenteras. 
Därefter får filosofin och den till denna hörande ontologin ge oss mera kött 
på objektets ben. 
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KAPITEL 3 
Vidare undersökning -  

Bidrag från psykoanalysen och filosofin 
 
Det här kapitlet fortsätter nu undersökningen av vad STAT kan vara och jag 
vänder mig då till psykoanalysen i stort och därefter till filosofin, speciellt 
ontologin, och ställer frågan ”Vad är STAT?” 

Psykoanalysen 
Då Matte Blanco arbetar med sin modell över vad tänkandet är finns alltid i 
dess närhet, frågan om hur begreppsbildning går till. Två författare från det 
psykoanalytiska lägret har också varit speciellt intresserade av den frågan. 
De är Alfred Bion (1897-1979) och R. Money-Kyrle (1898-1980). De har 
framfört liknande åsikter om hur de ser på den process som vi kallar 
begreppsbildning. Jag låter Money-Kyrle tala för båda. 

Money-Kyrle (1898–1980) 

I en artikel från 1968118 som Money-Kyrle kallat ”Cognitive Development” 
presenterar han sin syn på mental ohälsa som han sett den under sin karriär. 
Detta som en bakgrund till hans slutgiltiga uppfattning om vad sådan ohälsa 
är. Under 1920-talet var idén att mental ohälsa berodde på olika typer av 
sexuell hämning. 1940 talet stod för åsikten att störningarna var ett resultat 
av omedvetna moraliska konflikter. Det tredje stadiet, 1950-60 tal, 
framhäver att patienten, kliniskt sjuk eller inte, lider av omedvetna 
missförstånd eller villfarelser. 
Money-Kyrle kommer alltså fram till att mental ohälsa kan vara att den 
medfödda förmågan till kognitiv utveckling hämmas på olika sätt. Detta 
berör begreppsutvecklingen, det vill säga hur vi skaffar oss våra begrepp. På 
ett liknande sätt som Bion, menar han att vi föds med ett antal förbegrepp, 
ett slags råmaterial, som sedan måste fyllas eller kännas igen i det verkliga 
livet. Vi föds med ett antal former eller idéer som vi sedan kan känna igen 
och då säga ”detta är det”. Den teori som han utvecklar rör hur de medfödda 
begreppsformerna på olika sätt kan missformas genom vår lust att förvränga 
dem och på det sättet inte inse vad som är sant, det vill säga vad som i 
allmänhet menas med begreppet. 

 
Exempel: Vi kan använda oss på nytt av det exempel som förekommer i 
avsnittet om hur vi kan bilda allmänbegrepp på två olika sätt (sid. 53), men 
nu med något annan vokabulär. Om vi tar moder eller moderlighet så skulle 
det föreligga som ett medfött ”förbegrepp” hos oss. Det troliga är att vi 
kommer att använda vår egen mamma som namn på denna klass av 
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företeelser. Om nu min mamma är en usel moder så har jag genom att sätta 
etiketten moderlighet på det hon är eller gör ett sätt att förstöra eller 
missrepresentera själva begreppet. Jag kommer att leva med detta 
missförstånd ända till den dag jag kan inse att min mamma inte är moderlig 
utan kanske dess motsats. När jag fått denna insikt kan jag ändra namnet på 
den klass av fenomen jag kallat moderligt till ett mera adekvat uttryck 
kanske omoderligt eller liknande. Genom denna process blir jag delaktig av 
det allmänna begreppet. Begreppet har alltså, från början, fått ett falskt eller 
felaktigt namn. Bion har liknande tankegångar men kallar förbegreppen 
”tomma tankar” som sedan måste fyllas. Det är alltså en idé om en medfödd 
form som sedan måste fyllas med innehåll. 
Den nyfödde står inför två uppgifter: 
1. Att skaffa sig några grundläggande begrepp utgående från medfödda 

förstadier till dessa begrepp genom att känna igen dem i verkligheten. 
2. Att sedan placera dessa begrepp i ett tids-rums system. Detta är inte 

medfött. 
 
Utgående från Bions tanke att ett ”medfött tomt förbegrepp” kan para sig 
med en realisation och därmed skapa ett begrepp och med Schlicks (1882-
1936)119 idé att kunskap får vi genom att känna igen något som medlem av en 
klass (mängd), bygger så Money-Kyrle upp en teori, inte i första hand över 
vår begreppsbildning, utan snarare över vårt sätt att få kunskap, där 
begreppsbildningen är en del av kunskapen. 
Han tänker sig följande: 
1. Konkret identifikation. Det första steget är konkret identifikation eller 
 representation. Vi har dock att göra med ett slags förstadium till en äkta 
 representation då representationen inte skiljs ut från det objekt som det 
 representerar. Det ligger nära vad Freud benämner ”sak-representation”.  
2. Omedveten ideografisk representation.  
 I denna fas finns början till en skillnad mellan symbol och objekt, såsom i 
 våra drömmar. 
3. Verbal representation. 
 Det tredje steget är såsom i våra medvetna tankar.  
 
Dessa begrepp skall sedan placeras i en rum-tid. Fast Money-Kyrle har 
uppfattningen att detta sker på annat sätt än själva begreppsbildningen så 
antar jag att han tänker att begreppen rum och tid ändå måste bildas på 
något sätt. Det finns andra, exempelvis Matte-Blanco, som hävdar att rum-
tiden är en egenskap hos vår hjärna och alltså helt medfött och färdigbildat 
vid födelsen. Kants inringning av de á prioriska villkoren för erfarenhet över 
huvud, inbegriper rum-tiden och de framstår då som medfödda. Om Money-
Kyrle menar att de medfödda förbegreppen föreligger utanför rum-tiden så 
talar han om STAT och att dess existens utanför tidens och rummets 
kategorier skulle tillåta förbegrepp som sedan i en andra fas skall inordnas i 
rum-tiden. Förbegreppen skulle i så fall ligga utanför rum-tiden och 
begreppen inom rum-tiden. 
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Vad som kan fallera kan fångas i två ord:  
1. Miss-begrepp, och 
2. Desorientering, det vill säga felplacering i rum-tiden. 
 
Det första hänför sig till misstag i begreppsbildningen och det andra till 
felplacering i rum-tiden. I denna uppfattning tycks ingå den förutsättningen 
att de medfödda förbegreppen har svårt att existera utan att bli realiserade, 
det vill säga benämnda och att det leder till att våra klasser ofta blir felaktigt 
rubricerade (mitt exempel ovan). Det här liknar det som brukar kallas 
”tidsfönster” i barnets utveckling, att något måste inträffa under en viss 
tidsrymd. 
Det skulle finns ett inbyggt tvång att benämna klasserna (mängderna) liksom 
att en pjäs fordrar besättning av alla relevanta roller, även om 
rollinnehavaren inte är den bästa. 
I en senare artikel120 återkommer Money-Kyrle till detta tema och han vill då 
tydliggöra sina idéer med att koppla dem till Platons teori om de ideala 
idéerna:121 

”att ett speciellt objekt känns igen som en defekt kopia av ett idealt eller 
generellt objekt som har planlagts i himlen. För om, vid himmelen, vi 
med detta menar vårt fylogenetiska arv, så menar jag att Platon med 
detta har fått in en riktig fullträff. Svårigheten är förstås att vi inte kan 
föreställa oss ett allmänt begrepp, utan bara en exemplifiering av det eller 
namnet (rubriken) på dess klass (mängd). Ändå är det så att vi inte har 
några svårigheter att identifiera en ny medlem av en klass. Vårt 
”fylogenetiska arv” kommer då att bestå av en lyhördhet för klasser 
(mängder) vilka vi inte kan föreställa oss fast det är så att vi kan känna 
igen deras medlemmar.” 

 
Money-Kyrle tycks här mena att det som är medfött är en förmåga till att 
känna igen medlemmar i en klass eller mängd och alltså inte begreppet i sig. 
Ett annat sätt att säga samma sak kan vara att vi föds med en föraning om en 
form. Om det senare gäller bör alltså ”förbegrepp” och ”tomma tankar” bytas 
ut mot ”mängdigenkänning”. 
 
En annan medlem inom psykoanalysens sfär är förstås Carl Jung som med 
sitt begrepp om ett ”kollektivt omedvetet” direkt för tanken till ett omedvetet 
som är medfött och/eller gemensamt för oss alla. 

Carl Jung (1875-1961)122 

Jung uppfattade psyket som hela personligheten. Psyket delade han upp i  
1. Medvetandet och  
2. Det omedvetna. 
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Det omedvetna psyket hade två delar: det personligt omedvetna och det 
kollektivt omedvetna. 
 
Det personligt omedvetna, är ett psykiskt innehåll som individen skaffar sig 
under sin livstid. Det kan vara bortträngt eller glömt. 
Det kollektivt omedvetna, är inte personligt förvärvat utan tillhör hela 
mänskligheten. Det går inte att definiera eftersom vi inte vet dess gränser 
eller egentliga natur. Däremot kan vi observera dess manifestationer i de så 
kallade arketyperna. 
Arketyperna bevisas av att myter och kollektiva symboler ständigt upprepar 
sig hos olika folk, i olika kulturer och under alla tider. Dessa urbilder kan 
komma att visa sig hos den enskilda människan men Jung tillägger:123 

”Härmed vill jag ingalunda påstå att föreställningarna skulle gå i arv, 
nedärvda är endast möjligheterna till föreställningarna, vilket innebär 
en avsevärd skillnad.” 

 
I detta känns mycket igen. Det är nästan som hos Freud. Skillnaden är att 
Freud inte kan tänka sig ett omedvetet som är medfött. Det kan Jung och 
han kallar det ”det kollektivt omedvetna”. 
Om Jung hade stannat vid detta som jag citerat ovan, så hade han legat tätt 
intill den uppfattning som jag gör mig till tolk för. Enligt mitt förmenande så 
lockas han, liksom Freud och Matte Blanco, att inte stanna vid 
”möjligheterna till föreställningarna” (det vill säga att föreställningar inte är 
fasta utan det föreligger en mängd kandidater till en föreställning) utan går 
ett steg vidare och fyller på med föreställningar som hämtar sin form och sin 
logik från medvetandets sfär.  
Jung hade också idén att om vi gräver oss inåt och är ”hänsynslöst 
subjektiva” så kommer vi så småningom att träffa på det ”inre objektiva”, det 
vill säga det kollektiva omedvetna. Denna arena är lika objektiv som vår yttre 
värld och bör kunna utforskas med samma verktyg som vi nu använder för 
denna yttre värld. Om STAT sålunda är ett objekt av denna klass så bör det 
också kunna utforskas med naturvetenskapliga metoder. 

Filosofi 
I min fortsatta undersökning av STAT sökte jag mig sedan till filosofin och 
det som tidigare kallades ”den första filosofin”. Den kallas idag för ontologi 
och kan ses som grundläggande, inte bara för filosofin utan för all vetenskap. 
I den ställs frågan ”Vad finns?” eller ”Vad finns överhuvudtaget?”. Till den 
återkommer jag efter att ha gjort några nedslag i det filosofiska fältet. 
Letandet i filosofin har varit en lång resa och det jag tar upp här tycks mig ha 
beröring med objektet. Tre gestalter står fram. De är Kant, Peirce och Lévi-
Strauss. 
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Immanuel Kant (1724-1804)124 

Detta är min sammanfattning av Prolegomena to Any Future Metaphysics, 
som utkom på tyska 1783. 
I slutet av denna bok säger Kant att världens hela beskaffenhet, som vi erfar 
den, är avhängig vår varseblivningsapparats beskaffenhet. 
Det betyder att tingen som de förefaller oss att vara inte är detsamma som 
tingen som de är i sig själva. 
Vissa drag i tingen måste dock se ut på ett visst sätt och de kan vi beskriva i 
förväg (á priori), då tingen med nödvändighet måste ha dessa drag för att 
överhuvud kunna vara objekt för vår varseblivning. 
Några av dessa i förväg vetbara drag är: 
1. Objekt måste vara någonting, 
2. Det måste vara kapabelt att kausalt kunna påverkas av andra objekt, 
3. Det har en plats i det tredimensionella rummet och i den endimensionella 

tiden. 
 
Det som står i 1-3 vet vi alltså före all erfarenhet. 
Fysisk identitet, belägenhet i rummet och tiden samt benägenheten till 
kausal samverkan kommer alltså inte ur vår erfarenhet och de är inte heller 
logiska begrepp utan är á priori eller medfödda. 
Kunskap kan sägas vara beroende av a) empirisk observerbarhet, b) logisk 
förenlighet samt c) de ovanstående formerna 1-3. 
Den erfarenhet vi kan fånga beror av dessa former och de beskriver det nät i 
vilket vi kan få fatt på något och de utgör nätets maskor. 
Allt som inte kan fastna i nätet är det helt omöjligt för oss att erfara. Det vi 
inte kan erfara ligger antingen helt utanför nätet eller beskaffade så att de 
slinker igenom maskorna. 
Kant beskriver sålunda gränserna för möjlig kunskap men han säger 
dessutom att det inte utesluter att det existerar saker utanför dessa gränser. 
Haken är att vi inte kan uppfatta dem med de instrument vi har till 
förfogande. 
Vi äger alltså en kropp som har en viss mental och sensorisk utrustning och 
hur den mentala och sensoriska utrustningen är utformad sätter upp den 
oöverstigliga gränsen för möjlig erfarenhet. 
Allt som denna utrustning kan förmedla kan vi erfara, men att det dessutom 
kan existera annat kan vi inte veta. Det kan vara så att det inte finns 
någonting ytterligare likväl som där kan finnas något. 
Det sannolikaste är väl att där finns något och det var också Kants 
övertygelse. 
 
Det finns en oberoende verklighet utanför den möjliga erfarenhetens värld. 
Denna oberoende verklighet kallar Kant ”det noumenalas värld” (tingen i 
sig). Den värld som är nåbar för oss fick heta ”fenomenens värld”. 
Denna fenomenens värld är det vi vanligen kallar världen, vilket får sägas 
vara den naturliga inställningen. Om vi är noga här så betyder det att vi 
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tänker på världen ”där ute” när vi säger världen, men egentligen är det bara 
fenomenens värld vi kan erfara. Det fordrar viss ansträngning att inse att vi 
gärna hoppar 
över detta faktum i vardagen. Vi uppför oss ”som om” vi har erfarenhet av 
”tingen i sig”, vilket vi alltså inte har. 
 
Det som Kant själv kallar sin Kopernikanska revolution liknar det som 
Kopernikus gjorde. Kopernikus ändrade på en invand föreställning som alla 
människor utgick ifrån som sann, nämligen att jorden var i centrum för allt 
och att solen och planeterna rörde sig kring jorden. På ett liknande sätt hade 
man innan Kant utgått ifrån att kunskapen måste foga sig efter tingen. 
Tingen var det som bestämde våra kunskaper. Det Kant nu säger är att 
tingen fogar sig efter kunskapen, det vill säga efter hur vårt instrumentarium 
ser ut. 
Intuitivt känns detta barockt, men är tyvärr sant. Det är samma sak som att 
jorden är rund, vilket för mitt öga ter sig hart när omöjligt, när jag blickar 
över landskapet. Och det trots att jag vet att jorden är rund. Vetandet börjar 
som en erfarenhet i ett subjekt. Först är erfarenheten och sedan söker vi en 
förklaring till den. Vi kan bara erfara tingen genom de mentala, sensoriska 
och övriga förutsättningar vi har för att göra det och på det sätt och i de 
former och kategorier som förmedlas av dessa förutsättningar, då blir det 
ofrånkomligen så att vad vi erfar endast kan komma till oss just så och i de 
formerna. 
 
Alltså: Tingen fogar sig efter vår kunskap om dem. 
 
Ett exempel: Två personer grälar med varandra på ett utecafé. Där finns fyra 
åskådare som var för sig skildrar det som händer. En författare beskriver det 
med ord. En filmare filmar det hela. En fotograf tar en bild. En man med en 
bandspelare gör en ljudupptagning. Det är hela tiden samma händelse, men 
de olika sätten att avbilda det hela bestäms av naturen hos den använda 
utrustningen. Vi får en verbal beskrivning, en film, ett foto och en 
ljudupptagning. Filmkameran kan inte ge en verbal skildring, lika lite som 
fotot är en ljudbild. Varje person är dömd att beskriva händelsen med det 
instrumentarium de besitter. 
Det är på samma sätt med oss människor. Vårt instrumentarium bestämmer 
vad vi kan erfara. Samma händelse, som ovan, kommer att skildras av olika 
människor enligt deras personliga instrumentarium. Vi kommer att få olika 
berättelser. Själva händelsen kan vi inte nå. Fotot är inte händelsen, lika lite 
som en ljudupptagning är det. 
Verkligheten existerar oberoende av oss, men den kan bara förmedlas till oss 
genom våra instrument och de kommer sedan att via sin natur eller 
konstruktion att bestämma vad som erfares. Det blir ett foto, en film, en 
berättelse och en ljudupptagning. Händelsen är permanent dold för oss. All 
erfarenhet är subjektberoende. 
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Fichte (1762-1814), Schelling (1775-1854) och Hegel (1770-1831) som alla 
bygger på Kant, men inte tror på en verklighet oberoende av oss, kommer 
alla att bli sanna idealister och anser att verkligheten syntetiseras av oss 
själva. Kants fenomenvärld blir för dem samma sak som den noumenala 
världen. 
Kant trodde inte att det ligger till på det sättet. 
 
Den svenske filosofen Anders Wedberg125 (1913-1978) har fällt en viktig 
anmärkning om Kants filosofi. I slutet av den långa genomgången av Kants 
filosofi som Wedberg gör i sin bok, så skriver han:126 

”Om man håller fast vid Kants tanke att tid och rum endast är former för 
fenomenen, så finner man att Kants kopernikanska omvälvning innebär 
en teori om en medvetandets fabrik som arbetar utanför tid och rum.” 
(kurs av förf.) 

 
Första gången jag läste detta var i samband med att jag letade efter spår av 
STAT i filosofin och det jag läste var ju att Kant här postulerar ett 
medvetande utanför tid och rum. Han talar helt enkelt om vårt objekt. Nu är 
det ju så att det är Wedberg som påstår detta och vad kan han ha menat? 
Mina funderingar har lett fram till följande: 
Kant var ju fast övertygad om att det finns en oberoende objektiv yttre värld. 
Enligt de egna argumenten är denna värld inte nåbar för oss i vår erfarenhet. 
Trots detta är han övertygad om dess existens och den övertygelsen måste 
han ju nått med något annat än den medvetandets fabrik han beskriver. 
Fabriken har alltså en avdelning till och med hjälp av denna når Kant sin 
övertygelse. Men är han övertygad? Han kan ju inte bevisa något. Det vi kan 
säga är att han känner det på sig. Han anar något. Med ett tidigare använt 
språkbruk så har Kant en intuition.  
Nu kan vi känna igen det som sagts om STAT och om hur den symmetriska 
logiken arbetar. Någon slags information gives och den tillåter den 
noggranne Kant att känna sig övertygad.127 Men han kan ännu inte bevisa 
något. 

Charles Sanders Peirce (1839-1914) 

Peirce är mest känd som fader till den amerikanska pragmatismen. Peirce128 
har två begrepp som tycks passa in på objektet. Nämligen den första 
kategorin i hans tredelade kategorilära, som han kallar förstahet samt hans 
logiska slutledningsform abduktion. 
 
Bakom alla Peirces arbeten ligger en grund i form av en kategorilära. Denna 
är inspirerad av Kant. Kunskapsubjektets möjlighet till kunskap ligger i bred 
kontakt med alla typer av vetenskap. Peirce själv är ett gott exempel på detta. 
Till skillnad från Kant som förutsätter förståndet för att vi över huvud skall 
kunna uppfatta naturens temporala processer gör Peirce tvärtom. Han 
beskriver dessa processer som de temporalt uppträder i det mänskliga 
tänkandet det vill säga i tidsordning, såsom vi som växande varelser 
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upptäcker dem. Detta är en subjektiv fenomenologi och Peirce kallar den 
"faneroskopi" (uppenbar, tydlig). Mot slutet av sitt liv övergår Peirce till en 
realistisk syn på detta, på så sätt att han hävdar att också världen föreligger 
på detta sätt. Det finns därmed analogi mellan medvetandet och världen. 

Förstahet 

Förstahet är ren kvalitet. Den kan föreligga realiserad eller inte. Ett exempel 
är "lukten av kokt kål". Ett annat är ett matematiskt bevis eller en melodi. 
Kategorin består av form och känsla. Fenomenen här är möjligheter, 
potentialiteter och de är enkla och kan inte upplösas vidare. Om de kan 
upplösas är vi redan inne i Andrahet. Fenomenen är vidare vaga och står inte 
i relation till något annat. Förstaheten är därmed vag och ser man dess 
fenomen som tecken hänvisar de sällan till något annat. De står för sig själva. 

Andrahet 

Om Förstahet enbart är en möjlighet så är Andrahet ett faktum. Den består 
av åtskillnad, brott, motstånd, existens och kvantitet. Tillsammans med 
Förstahet skapas nu en avgränsning och vi får två enheter, vilka är 
förutsättningen för kvantitet. Detta är Förstahetens realisering. Det finns en 
lokal kausalitet. Detta svarar mot människans "erfarenhet". Förstaheten är 
"känsla". Andraheten motsvarar subjektet som har vissa predikativa 
egenskaper men som ännu inte fastlagt domen. Slutsatsen kommer med det 
tredje. 

Tredjehet 

Tredjeheten som alltså är den stabila förbindelsen (eller vanan) mellan 
subjektet och predikatet, tar till slut fasta på något av Förstahetens 
universum av möjligheter och Andrahetens alla begivenheter. Nu sätts 
kvaliteten och kvantiteten samman i en relation. Detta är den logiska domen. 
Subjektet "han" och predikatet "lukten av kokt kål" sätts nu samman med 
kopulan "är" till satsen/domen: "Han är lukten av kokt kål". Kultur, språk, 
personliga och biologiska vanor och vetenskap hör alla till detta Tredje. 
 
För att upprepa: kunskapens möjlighet ligger i att det finns en strukturell 
analogi (isomorfi) mellan naturliga och mänskliga fenomen. 
Kategoritavlan är uppställd i analogi med logiken129. Förstaheten motsvarar 
satsens predikat medan Andrahet är subjektet. Kopulan är till sist Tredjehet 
eller relationen mellan predikat och subjekt. Förstahet är rent predikat. En 
melodi kan vara "blå" (blues). 
Logiskt har de tre områdena varsin typ av slutledningsform. Förutom 
deduktion och induktion tillför Peirce nu ett tredje, abduktion. Abduktionen 
som är den "lyckade" gissningen och det som ligger bakom försöken att med 
analogi beskriva nya kunskapsobjekt där sedan deduktion och induktion får 

bära bevisbördan, är Förstahetens slutledningsform. Den är släkt med 
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Polanyis (1891-1976) " tacit knowledge"130 och Dennets (1942-) "implicite 
information"131 Där deduktionen är tvingande och nödvändig och 
induktionen statistisk och sannolik är abduktionen analog och möjlig. Den är 
en hypotes som sedan de andra slutningsformerna får bevisa. Vid all 
forskning är det från abduktionen som det "kreativa" sker.  
Den här tredelningen blir också en modell för den vetenskapliga metoden. 
Den startar med abduktionen som är en hypotes om ett eventuellt samband. 
Deduktion ger sedan ett flertal förslag på vad som skulle tänkas inträffa om 
hypotesen är sann. Förhoppningen är sedan att det går att anställa 
experiment angående dessa följdverkningar. Experimenten utvärderas 
genom vanliga hypotestester och statistisk metod. Det som Peirce kallade 
induktion. 
Påståendet " Sokrates var en människa" innehåller en hel mängd 
bakomliggande förutsättningar, när man väl fällt domen, det vill säga uttalat 
denna mening om Sokrates. Det betyder bland annat "han är inte något 
träd", "han kan inte vara på två ställen samtidigt” och liknande (ontologiska 
grundförutsättningar). Man får en mängd implikationer som alla är 
negationer av ett annat fenomens predikater. Mer precist: "Det är inte fallet 
att Sokrates är ett träd". Abduktionen fungerar i sådana sfärer.  

Claude Levi-Strauss (1908-2009) 

Fransmannen Lévi-Strauss132 är kanske den som tydligast varit på jakt efter 
system STAT. Han brukar räknas till den heterogena skaran av 
strukturalister. I sitt allmänna förhållningssätt ligger han mycket nära ett 
naturvetenskapligt ideal och låter förmoda att den antropologi han ägnar sig 
åt en dag skall räknas in under denna rubrik. Liksom de andra 
strukturalisterna är Levi-Strauss påverkad av Saussure133och lingvistiken och 
anser att lingvistiken och antropologin båda studerar fenomen som betyder 
eller betecknar någonting. Detta är fenomen fyllda av mening och därför i 
Saussures terminologi en semiologi. Med detta som bakgrund kan Levi-
Strauss hävda att släktskapssystem i själva verket är kommunikationssystem 
och hans exempel är att kvinnor kan cirkuleras i ett släktskapssystem precis 
som ord i ett språk. Om det är på detta sätt bör språket inom en viss region 
visa likheter med det rådande släktskapssystemet i samma region. Genom 
att spåra upp sådana likheter kan man hitta omedvetna principer som det 
mänskliga intellektet följer i all sin verksamhet. 
 
Termen "omedvetet" har Levi-Strauss definierat på följande sätt:134 
1. Det "omedvetna" ligger bakom "tolkningar" och "rationaliseringar", det 

vill säga det är verkligt. (Detta gäller också för Freud.)  
2. En handling som utförs "omedvetet" är sådan att dess utförande inte 

påverkas av att man får en förklaring på den utan man fortsätter att 
utföra den på samma "omedvetna" sätt. (Detta i klar motsats till Freud 
som ju trodde att "insikten"-förklaringen ändrade beteendet.) Detta 
betyder att utforskaren av STAT inte påverkar sitt objekt genom att bli 
medveten om det. 
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3. Det "omedvetna" kan studeras på ett naturvetenskapligt sätt. Det är 
invariant. 

 
Olika släktskapssystem utgör lösningar på samma problem, det vill säga de 
fyller samma funktion. Angående kvinnor kan sägas att om en man gifter sig 
med henne så har en annan man avstått henne. Ur detta uppstår en skevhet 
som släktskapssystemet är till för att återställa. Detta tillgår så att den part 
som avstått en kvinna förr eller senare får en annan kvinna som gengåva. 
Incesttabut kan nu förstås så att den som själv tar en kvinna i anspråk som 
var avsedd att ges bort bryter mot släktskapslagen, varför ett förbud är 
upprättat mot att detta sker. Reaktionen mot incest är ett förorättat 
samfunds reaktion.135 Kärnan i ett släktskapssystem kan heller aldrig utgöras 
av endast en familj utan den måste bestå av minst två familjer eller grupper 
(av ovan nämnda skäl = utbytet). 
När Levi-Strauss ser släktskapssystem ur en linguistisk och ur en funktionell 
aspekt så demonstrerar han sin metod. Han anser att de två 
betraktelsesätten är förenliga men det förblir oklart hur de förhåller sig till 
varandra. 
 
Ett förslag till tolkning kommer från Asplund (1937-)136. 
De materiella förhållandena ställer människan inför en rad problem som 
måste lösas. Att jag får en kvinna som någon annan ger kan vara ett exempel 
på en sådan materiell problemställning. Att uppspåra dessa materiella 
förhållanden som ligger bakom sedvänjor, normer och lagar är att arbeta 
funktionalistiskt. 
Lösningarna på samma problem är mångfaldiga men inte oändliga. Om man 
undersöker de lösningar som realt används och ur dessa kan extrahera vissa 
grunddrag så skulle dessa vara de omedvetna principer som kan tänkas ligga 
bakom all form av verksamhet som kan tillskrivas det mänskliga intellektet. 
Levi-Strauss är på jakt efter dessa principer men det förblir oklart om han 
själv anser sig ha funnit några. 
 
Att Levi-Strauss skulle förorda en särskild slags "vetenskaplighet" motsägs 
av hans egen uppfattning som är att han objektivt studerar mänskligt 
beteende för att nå fram till dess lagar. Om detta har han skrivit137: 

…”att motsättningen mellan "förstå" (i hermaneutiken) och att "förklara" 
(i naturvetenskapen) utgör en falsk motsättning.” 

 
Han hävdar att ingenjören skall vara antropologins förebild, det vill säga om 
man konstruerar en maskin så måste man sedan prova den i praktiken. Detta 
skall också gälla för antropologins modeller (en ”som-om” teori som provas). 
Detta liknar psykoanalysens begrepp om ett manifest och ett latent skikt i ett 
symtom eller det vardagliga konstaterandet att bakom min utsikt över ett 
platt landskap det döljer sig en rund jordyta. 
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Ontologi 
I min vidare kontakt med filosofin uppfattade jag sedan att den innehöll ett 
område som tidigare hade benämnts ”första filosofin”. Den skulle vara mer 
grundläggande och då jag uppfattade mig som ett slags grundforskare inom 
psykoanalysen blev jag intresserad. 
Det visade sig att den nu för tiden går under namnet ”ontologi”. Det finns 
människor som helt ägnar sig åt denna disciplin och också ett flertal 
skolbildningar. Detta förvånade mig eftersom jag naivt hade förväntat mig 
att det rådde konsensus inom området. 
Ontologin sysslar med två frågor: 
1. Vad finns? 
2. Hur är det som finns? 
 
Mitt primära intresse var att utröna om STAT har en plats inom det som idag 
anses finnas. Denna min undersökning som var klar 1998 är inte inkluderad 
i denna avhandling. Dock kan det vara på sin plats att kort säga något om 
ontologi i allmänhet och om en av dess kategorier, relationer, i synnerhet. 
Detta för att relationer ju redan förekommit som begrepp i den tidigare 
texten och det kan vara bra att se dem i sitt större sammanhang. 

Reinhardt Grossman (1931–2010) 

Det som finns, är det som är, i betydelsen existerar. Ontologin ägnar sig 
alltså åt det varande. Det som ontologer anser finnas kallas vanligen för 
kategori. Under årens lopp har antalet kategorier ökat och en modern 
ontolog Grossman138 räknar idag med 7 kategorier. 
Tidiga svar på ontologins fråga om vad som finns och hur det är har getts 

olika svar. 
1. Materialister sa att allt är fysiskt, är materia. 
2. Idealister ansåg att grunden var psykisk eller andlig. 
3. Dualister slår ihop svaret så att allt är både materia och ande och 

människan består av sin kropp, som är fysisk och sin själ/psyke som är 
ande. 

 
Ett annat sätt att tala om ontologin är att skilja på: 
1. Monism, allt som finns är av ett slag, 
2. Dualism, allt som finns är av två slag, 
3. Pluralism, allt som finns är av mer än två slag. 

 
Inställningen till förändring kan också vara en inkörsport: 
1. Kausala orsaksförklaringar. Något som ligger före i tiden är orsak till 

något som inträffar senare. Om detta är det enda så råder determinism. 
En materialist som är determinist kallar sig mekanisk determinist. 

2. Finala orsaksförklaringar. Här orsakas en förändring av en avsikt eller 
strävan. 
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En modern ontolog gör följande förteckning över kategorierna: 
1. Egenskaper 
2. Fakta 
3. Mängder 
4  Strukturer 
5. Kvantorer (tal) 
6. Relationer 
7. Ting 

 
Att rum och tid inte är kategorier hos Grossman har sin upprinnelse i det jag 
skrivit ovan om Platon. Platon säger att ting ändrar sig under sin fortvaro 
medan egenskaper (det abstrakta) inte gör det. En ändring är ju alltid en 
ändring över tid och här kommer tiden in via ändring. Tinget ändrar sig över 
tid. Egenskaperna ändrade sig inte och här finns alltså ingen tidsaspekt med. 
När vi så kommer till rum börjar de ontologiska uppfattningarna att gå isär. 
Platon ansåg att tingen fanns i rummet men att egenskaperna inte gjorde 
det. Att Platon resonerar så här hänger ihop med att tid och rum är 
startenheter, det vill säga de kan inte vidare definieras av några andra 
enheter. De är ju också epistemologiska kategorier, enligt Kant själva 
förutsättningen för kunskap (att kunna kunskapa). 

Något om relationer 

Strukturer [en kategori] är ting [en kategori] som står i relation [en kategori] 
till varandra. Utan relationer finns inga strukturer. 
 
Relationer är därför viktiga då de utgör ett slags lim eller klister mellan ting 
men historiskt har de som kategori behandlats styvmoderligt. Aristoteles 
liksom Platon trodde att de var egenskaper [en kategori]. De finns inte inom 
naturalismen eftersom de inte kan återfinnas i rummet eller i tiden. 
Att se relationer som ett "lim" är en bra bild. Det har nämligen, enligt 
Grossman, förekommit en mängd av feltänkande omkring vad en relation är. 
Några har hävdat att om man skall limma ihop två träbitar så måste man 
först ha ett "superlim" med vilket man fäster limmet vid träbit ett och träbit 
två för att därefter sammanfoga de bägge bitarna. Det har varit näst intill 
omöjligt att begripa att kategorin relation fungerar annorlunda än alla andra 
kategorier och att det just är detta som ger dem dess identitet, det vill säga 
att relationer utgör en kategori för sig. De kan skapa kontakt mellan två ting 
utan att först vara i kontakt med tingen. 
 
Om man tror att relationer finns på detta självständiga sätt, det vill säga att 
de är en kategori så blir de viktiga när vi skall förstå hur vi skapar ordning i 
oss och i naturen. 
 
Vi har redan träffat på asymmetriska och symmetriska relationer. Relation i 
sig är ju också helt avgörande i Matte Blancos modell över hur tänkandet går 
till. Även i modellen av vad en känsla kan skildra använde jag mig av samma 
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idé. Skillnaden mellan att tänka och att känna framstod då som en skillnad 
mellan vilken typ av relation som relaterade sak ett och sak två. (Se kapitel 2 
sid. 42) 
Tänkandet har asymmetri som relation medan kännandet nyttjar symmetri. 
 
Men varför är det så att relationer skapar ordning? 
 
Denna förmåga att skapa ordning beror på att relationen alltid har en 
riktning. Det är bara relationen som har det. En så kallad tvåplatsrelation 
"större än" kan tecknas på följande sätt om R=relationen: 
aRb uttytt: a är större än b. Att a och b har distinkta platser tecknas just på 
detta sätt: aRb det vill säga i den ordning som de skrivs från vänster till 
höger så kommer a före b och mellan dem råder relationen R. 
Det går inte att påstå att bRa är samma sak utan de är två skilda sakernas 
tillstånd. 
Alla relationer har två distinkta, icke-identiska platser.  
Exempelvis kan den symmetriska relationen "syskon" tecknas som: aRb och 
bRa. Uttytt: a är syskon till b och b är syskon till a men, och detta är viktigt, 
de är inte samma.faktum. Detta beror på att a i första fallet intar den l:a 
platsen och i det andra fallet den 2:a platsen. 
Relationen "identitet" är speciell. Det är också en symmetrisk relation, aRb, 
men nu gäller ju att a=b och b=a och de intar sina platser enligt följande: 
1. aRb  
2. a=b  
3. b=a  
4. bRa 
och detta betyder att även denna relation har två distinkta platser, vilket 
skulle betyda att det inte är samma faktum att säga: a är identisk med b som 
att säga b är identisk med a. 
 
Ontologiskt är det två fakta som skapar ordning i världen:  
1. Det finns relationer och dessa har distinkta platser. 
2. En del av dessa relationer är asymmetriska. Om aRb är ett faktum, så är 

bRa inte ett faktum. Men vad menas egentligen, varifrån kommer de 
distinkta platserna? 

 
Jag misstänker att det är ett tvång inblandat i detta. Det finns här något som 
vi inte kan komma ifrån och jag tror följande. 
 
Om vi har en sak ett och en annan sak två och skall säga något om en 
eventuell relation mellan dem, måste vi inte då börja med den ena och sedan 
ta den andra. Sedan uttalar vi oss om någon slags relation. Jag tror att Kalle 
är son till Anna. Hur skall jag uttrycka det? Om jag tar Kalle först kommer 
jag att säga: ”Kalle är son till Anna” och om jag tar Anna först: ”Anna är mor 
till Kalle”. Jag måste väl göra så? Tanketrängsel förekommer hos en del 
schizofrena människor och det betyder att de är oförmögna att ordna 
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tankarna. Två tankar kan liksom tränga sig genom tankeporten på samma 
gång och inte, som ovan, en och en. Det blir ofta obegripligt eller så blir det 
ingenting. 
 
Till slut vill jag återvända till det som förvånade mig mest när jag läste 
Grossmans bok. Det var frågan om den bristande konsensus som ontologin 
visar upp och jag citerar:139 

”I mer än två tusen år har det sedan rasat en intellektuell batalj utan 
motstycke mellan naturalister och ontologer. Ingen sida har någonsin 
vunnit över den andra. Inte heller kan man tänka sig att detta kan ske. 
Problemen är alltför komplexa för att detta skall låta sig göra. Men 
viktigare är att detta slagsmål är ett slagsmål mellan två temprament. 
Å ena sidan det vetenskapliga tempramentet som ser filosofin som en 
slags poesi eller möjligen en tjänare åt vetenskapen. Å andra sidan 
ontologen som tycker sig ha ett perspektiv vida vidare än naturalisten. 
… Jag beskriver slagsmålet i dessa emotionella termer, då detta 
slagsmål är ett emotionellt sådant. Som i alla sådana slagsmål är valet 
av sida inte styrt av rationella skäl."140 (kurs av förf) 

 
Citatet är högst förvånande. Ontologer och naturalister kan inte komma 
överens på grund av emotionella skäl. I botten är det alltså en känslofråga 
vad som skall vara helt grundläggande för vår tillvaro. De två lägren skiljer 
sig i frågan om huruvida det finns abstrakta ting eller inte och jag antar att 
de går att kalla dem för materialister och idealister även om det kanske inte 
är helt korrekt. 

Sammanfattning med kommentarer 
1. Money-Kyrle inför idén med medfödda ”förbegrepp” (”tomma tankar” 

hos Bion). Som begrepp skall de sedan placeras i rum-tiden. Det här 
väcker frågan om Kants kategorier rum och tid skall tillhöra 
medvetandets område. Kant menar ju att det han beskriver är 
medvetandets sätt att erfara. Förbegreppen tillhör ju STAT eftersom de 
ligger utanför rum och tid. Rum och tid kan väl inte föreligga delvis? 
 
Det finns också ett vidare perspektiv hos Money-Kyrle. Om vi istället för 
förbegrepp, som skall konverteras till begrepp, vi tänker oss att vi föds 
med en förmåga att känna igen objekt som tillhör en viss klass och inte 
enskilda förstadier till begrepp, så skulle vi kunna kalla det för 
mängdigenkänning. Det är klasserna som i så fall är vårt fylogenetiska 
arv. Tendensen att vilja bilda mängder kan då vara en ytterligare 
egenskap som vi föds med tillsammans med dragningen till idealism och 
religion samt att dela upp världen i binära motsatser. 
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2. Jung bidrar med ”möjligheter till föreställningar”. Samt idén om ett 

objektivt ”inre rum”. Det leder till följande bild: 
 
Inre objektiv värld ------ Subjekt ------- Yttre objektiv värld 
 
Enligt tidigare påståenden, som kommer från Kant, ingår i denna bild två 
gränser om bilden skall vara giltig. Subjektet måste kunna avgöra vad 
som är utanför och vad som är innanför. Utan dessa gränser kommer det 
hela att flyta ihop (soppa). 
 

3. Kant är en utgångspunkt och ett stöd. Gränserna för erfarenhetens 
möjlighet och att vårt instrumentarium bestämmer vad vi kan erfara är 
denna utgångspunkt. Med Jungs formulering kan vi då förvänta oss en 
noumenal inre värld på samma sätt som den noumenla yttre världen. 
Sålunda:  
 
Noumenal inre värld ------- Subjekt ------- Noumenal yttre värld  
 
Den yttre världen är ju en intuition hos Kant och den inre en intuition hos 
mig. Kant kunde inte veta att den yttre världen finns, men han anade den. 
På samma sätt anar jag den inre världens existens. 
 

4. Enligt min tolkning av Wedberg levererar han själva tanken att Kant talar 
om STAT när han postulerar en mental fabrik utanför tid och rum. Min 
uttydning blev att Kant i så fall stöder sig på en intuition när han är 
absolut övertygad om den yttre världens existens. 
 

5. Peirce bidrar med sin ”Förstahet” och slutledningsformen abduktion. 
Abduktionen skall vara en slutledningsform som har att göra med att den 
så kallade motsatslagen inte tillämpas. Det är sannolikt att denna 
"tankelag" utgör en vattendelare mellan det Matte Blanco kallar 
symmetrisk och asymmetrisk logik. Detta betyder att hos de individer där 
denna lag inte blivit erkänd det inte går att upprätta en Aristotelisk logik. 
Hos dem är p och icke-p samma sak. De är inte mottagliga för logiska 
argument. Om vi ser på figur 4 (på sidan 59) så framgår det att om vi 
"känner" när vi "tänker" så kommer produkten att bli alltför bemängd av 
symmetri, det vill säga risken finns att motsatslagen sätts ur spel. Vi 
tänker inte klart. Matte Blanco har försökt att närma sig den här punkten 
på följande sätt141: 
 ”Om SP gäller så kan p och icke-p gälla samtidigt. Det verkar vara så 
 att människan lever i en ständig kamp med att förneka motsatslagen 
 och att lyda den. På en djup nivå gäller att gott och ont samsas och kan 
 exempelvis finnas i en och samma gudom”. 
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Det Matte Blanco tror kan lösa problemet är att inse att sättet att inte lyda 
motsatslagen skiljer sig åt i STAT., till skillnad mot i medvetandet. Det 
följer inte den klassiska formeln. Vi kan skriva det: ¨-(p~p). Uttytt: Det är 
inte fallet att p och icke-p. Detta förutsätter både p och icke-p. Men om vi 
nu går till den symmetriska logiken så inträffar följande. Nu är p identiskt 
med icke-p. Den klassiska tolkningen negerar ju motsatslagen och detta 
kan bara ske hos någon som faktiskt respekterar denna lag och dessutom 
vet skillnaden mellan p och icke-p och använder den differensen. Men 
den symmetriska logiken känner inte till differensen mellan ett ting och 
dess negation. SP kommer att ge icke-p ett innehåll som är just p. Freud 
såg kliniskt att STAT. inte innehöll någon negation och enligt 
diskussionen når vi fram till samma slutsats, men att den gör det genom 
att fylla negationen med alla de egenskaper som det hade, som vi just 
negerade. Genom att fylla tomrummet med vara. Tomrum finns alltså 
inte i denna logik. Den tomma mängden i vanlig logik tycks innebära 
något liknande då man för att kunna formulera en mängd utan element 
först måste definiera det som en mängd vilket innebär en viss kunskap 
om elementens vara.  
Matte Blanco tror att symmetrisk logik är av en högre dimension än vår 
vanliga logik och att de inte är olika varandra. 
Ett citat får styrka detta.142 
 ”My suspicion is that the latter (bivalent logic) is a lower-dimensional 
 form of the former (symmetrical logic).” 
 
Det finns ett sätt att se p och icke-p som identiska och dessutom 
samtidigt iaktta motsatslagen. Till det behöver vi definiera 1) 
frihetsgrader och 2) rummets dimension. En linje är ett rum med en 
dimension. Det behövs bara ett tal för att definiera den punkt på linjen 
man menar. Det är avståndet från noll-punkten. Punkten 3 är 3 cm från 
noll. Icke-3 kan inte tänkas vad gäller en linje utan man kommer då till l, 
2, 4, 5 osv. Ett negativt omdöme är något annat än negerandet av ett 
omdöme. 

 
Vill vi bestämma en punkt i ett rum med tre dimensioner behöver vi tre 
tal. Vi säger att punkten har tre frihetsgrader. Om vi känner ett av talen 
så kan vi bestämma planet där de två andra punkterna måste finnas. Om 
vi känner två av talen så kan vi betämma linjen där den tredje punkten 
måste finnas. Om våra tal är 2 och 4 så har vi en unik punkt genom vilken 
det går en linje som i den tredje dimensionen har ett oändligt antal 
punkter. Varje sådan punkt har platsen (2,4), men ingen av dem är (2,4). 
De är inte (2,4) punkten. men det finns ingen punkt som är icke-(2,4). 
Om denna punkt är p så kan vi kanske säga att icke-p är alla andra 
punkter på linjen genom p, det vill säga de står i ett intimt förhållande till 
p och vi kan då säga att de representerar p i den högre dimensionen. 
Varje dimension har en motsatslag och det går att formulera en 
motsatslag för varje dimension, vilka skulle vara särfall av en 
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generaliserad motsatslag gällande n dimensioner. SP som säger att p och 
icke p skulle då kunna ses som en övergång från ett rum med a 
dimensioner till ett annat rum med a+l dimensioner, samtidigt som den 
skildrar detta förhållande (relation) så respekterar den motsatslagen som 
gäller i rummet med dimension a.  

 
För abduktion kan vidare sägas att det finns en något förvånande slutsats 
här. Om vi utgår från Peirces schema över hur vetenskap skall bedrivas, 
så startar vi med abduktionens intelligenta gissning (som är en intuition). 
Efter det så kan vi ställa upp ett antal hypoteser, av vilka några är testbara 
statistiskt. Men, och här är det förvånande, då kommer vi ju att syssla 
med sannolikheter. Vi når ingen absolut visshet. Blir då inte den vaga 
inledningen rätt lik den likaledes vaga avslutningen? 

 
Peirce övergår mot slutet av sitt liv att se sin faneroscopi realistiskt vilket 
betyder att det som ursprungligen var en skildring av hur vi tidsmässigt 
tillägnar oss de färdigheter kategorierna innebär också skulle motsvara 
hur det faktiskt är. Han måste då ha tänkt sig att alla kategorier uppnås. 
Hur går det om inte alla steg nås? Det går att tänka att utvecklingen kan 
stoppa på vart steg och med det, att människor kan leva i tre världar. Om 
en kategori 1 individ då säger, realistiskt, att världen föreligger på detta 
sätt så skulle vi inte tro honom. Det är fullt möjligt att han tror sig själv, 
men vi (jag) skulle hävda att det inte är sant. Jag skulle gå med på att det 
är en aspekt av världen, men inte hela världen. 

 
6. Lévi-Strauss bidrar med sin definition av det omedvetna. Det är en 

invariant, statisk struktur. 
Allmänt sett är människan ställd inför livets hela praktik hänvisad till ett 
fåtal sätt att lösa dess praktiska problem. De här sätten kan beskrivas. 
Med denna begränsning måste talet om en fri vilja starkt ifrågasättas. Vår 
begränsade repertoar kan kanske istället bära begreppet vilja. 
 
Att Lévi-Strauss misslyckas kan bero på att han inte äger begreppet 
STAT. såsom det blivit definierat i detta arbete utan använder sig av 
Freuds "omedvetna". Trots detta överskrider han detta begrepp när han 
hävdar, mot Freud, att kunskapsobjektet inte förändras genom 
medvetande om dess existens. Levi-Strauss andra misstag, vilket är 
kopplat till medvetandet, är att han söker "mening". Det är åtminstone så 
att de produkter som STAT. ger upphov till saknar "mening" i en vanlig 
betydelse, kanske att vi skall säga att de är meningslösa. 
Systemet STATs. "mening" kan vara en mening blott för detta system och 
inte för oss som människor. 
 
Jag tror att vi måste inse att den yttersta meningen eller högsta värdet för 
STAT. är dess egen fortvaro och att den inte har något alls att göra med 
människans fortvaro.  
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Virusmetafor 
Analogin skall här vara till ett virus. Strukturen virus "tänker" bara på sin 
egen överlevnad och saknar, om jag får säga så, fullständigt insikten, att om 
den dödar sin värd så dör den själv. Om ett virus dödar en människa så dör 
det mitt i sin egen idé om fullbordan eller som en "perfekt" materialisering 
av sin egen idé. (Kanske att vi kan säga att det dör lyckligt eller snarare i 
"triumf".) 
När Levi-Strauss ser ett fenomen ur en linguistisk och en funktionalistisk 
synvinkel stannar han kvar inom en värdesfär som har betydelse för 
människan, det vill säga den funktion han söker skall vara en funktion för 
människan och det slår honom inte att människan kan vara offer för ett mer 
omfattande system. Freud hävdade ju att "människan är inte herre i sitt hus" 
och när denna andra kraft visar sig i sin funktion (att enbart upprätthålla 
sig/ system STATs. "egoism") så vill Levi-Strauss rationalisera detta, det vill 
säga få det till en funktion för människan. Han är alltför funktionalistisk och 
ser inte att STAT har en egen agenda. 
Det viktiga i Levi-Strauss konception är hans definition av "det omedvetna", 
hans intresse för relationer och de matematiska utarbetningar som går att 
göra. Principen om "reciprocitet" ligger nära den symmetriska logiken. 
Uttalandet om incesttabut avslöjar något om hur system STAT kan tänkas 
fungera ("öga för öga"). 
 
7. Ontologin ger relationer en plats bland byggstenarna kategorier. 

Relationer skapar ordning. Det beror på dess ”distinkta platser”. Här 
finns en oklarhet. Är distinkta platser något annat än den tidsaxel som 
också används för att definiera själva begreppet relation? 
Om tiden ingår i själva definitionen av relation, hur skall då symmetriska 
relationer (som gäller i STAT) kunna samsas med påståendet att STAT 
existerar utanför tid och rum? 
En lösning kan vara att vi måste använda något inom tid och rum (Kant) 
för att kunna beskriva (utifrån) något som ligger utanför samma rum-tid. 

 
8. Att det är en känslofråga var ontologin placerar sin grund är oroande. Det 

går alltså inte att få svar på frågan ”Vad finns?” Borde det inte finnas 
konsensus just här? 
Det är ibland samma fråga som ”Vad fanns först? Är det materia eller är 
det ande? 
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Sammantaget 
Följande har nu blivit tillagt om STAT. 
STAT har egenskaperna: 
att känna igen mängder (alternativ till förbegrepp), 
att ha ”möjligheter till föreställningar” och utgöra en inre objektiv värld, 
att denna inre värld är en noumenal värld (lik den yttre enl. Kant),  
att kategori 1 (Peirce) passar i STAT, 
att abduktion är den logiska slutledningsform som gäller, 
att vara en invariant statisk struktur. 
att det verkar fungera efter en egen agenda som inte alltid är funktionell för 
oss som individer 
att det handskas med symmetriska relationer och dessa skapar en viss 
ordning 
att relation kan användas för att skilja psykoanalys från psykologi, då 
psykologi = asymmetri och psykoanalys = symmetri. 

I sammandrag om kunskapsobjektet, kapitel 1-3 
1. att STAT äger de fem egenskaper som Freud påstod (frånvaro av negation 
 och ömsesidiga motsatser, förskjutning, förtätning, tidlöshet och att den 
 yttre världen blandas samman med den inre världen), 
2. att STAT har en egen logik som kallas symmetrisk, 
3. att STAT bär eller är vårt affektsystem, 
4. att STAT sannolikt är medfött och kopplat till det Limbiska systemet, 
5. att STAT kan känna igen mängder (alternativ till förbegrepp), 
6. att STAT har ”möjligheter till föreställningar” och utgör en inre objektiv 
 värld, 
7. att denna inre värld är en noumenal värld (lik den yttre enligt Kant),  
8. att kategori 1 (Peirce) passar i STAT, 
9. att abduktion är den logiska slutledningsform som gäller, 
10. att vara en invariant statisk struktur. 
11. att STAT handskas med symmetriska relationer, vilket ger en viss 
 ordning. 
12. att STATs innehåll av symmetriska relationer gör att psykoanalys kan 
 skiljas från psykologi. 
 
I nästa kapitel kommer vi att via ett antal bryggor eller broar att bygga upp 
överfarter till en teori om vårt kunskapsobjekt. Vi skall bekanta oss en smula 
med den nya neuropsykoanalysen, ny neurologi och hjärnforskning. Det 
avslutas med en samlad bild av hur kunskapsobjektet kan beskrivas och jag 
föreslår sedan att just detta skall vara psykoanalysens grund. Konsekvenser 
av fynden diskuteras vad gäller moral och inverkan på frågan om 
kunskapssubjektets egen utrustning eller instrumentarium. 
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KAPITEL 4 
Brygga eller bro - neuropsykoanalysens bidrag 

 
Jag har kallat detta kapitel för brygga eller bro. I det ligger förhoppningen att 
det som avhandlas här skall fungera som just detta, brygga eller bro. Om jag 
anlägger en brygga och den blir lång nog och jag stöter på land, så har jag 
fått en bro.  
Det ena brofästet är vad jag kommit fram till i kapitlen 1-3. Det andra fästet 
kan vara slutsatserna i kapitel 5. Hör de ihop? Går det att slå en bro mellan 
dem eller kommer jag att stå på en brygga? 
 
Jag skulle lika gärna kunnat kalla kapitlet ”Diversehandeln” inspirerad av 
Lévi-Strauss143 när han slår ett slag för ”det vilda tänkandet” till skillnad från 
vetenskapens ordnade sätt att nå kunskap. Det vilda tänkandet följer Kajsa 
Wargs recept att man tager vad man haver och sätter ihop det på ett nytt sätt 
(bricolage). Man kan säga att det utgår från något jag vet och något annat 
som jag vet och när jag sätter ihop dessa två skapas något nytt. Det är ett 
tänkande som förverkligar en filosofi om det ändliga. 
 
Följande kommer att avhandlas: 
1. Det nya vetenskapsområdet neuropsykoanalysen. Introduktion av 

E. Kandel, bidrag från M. Solms och O. Turnbull samt M. Mancia. 
2. En tvärvetenskapsman. A. Schore. 
3. Forskningen om hjärnans utveckling.  
4. Neurologi, A. Damasio. 
5. Summering av vad vi nu kan konstatera om STAT och huruvida den 

samlade bilden kan tänkas utgöra psykoanalysens kunskapsobjekt och 
vilka konsekvenser det kan tänkas ha. 

Neuropsykoanalysen 
Jag låter Oliver Sacks (1933-)144 inleda detta kapitel med ett citat: 

”Neuropsychology, like classical neurology, aims to be entirely objective, 
and its great power, its advances, come from just this. But a living 
creature and especially a human being is first and last….a subject, not an 
object. It is precisely the subject, the living ”I” which is excluded from 
neurology.”  

 
Neuropsykoanalysen försöker nu, som jag uppfattar den, att åtgärda denna 
brist. 
Det nya området som håller på att skapas mellan psykoanalysen och 
neurologin drar idag till sig en lång rad forskare. I den ofattbart stora mängd 
nya data som kommit fram sedan 1995 har jag valt ut tre författare som jag 
kommer att behandla mer utförligt. De är Mark Solms (1961-), Antonio 
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Damasio (1944-) och Marco Mancia (1929-2007). Solms och Mancia 
kommer jag att behandla under den nuvarande rubriken, neuropsykoanalys, 
då de båda är (var) både neurologer och psykoanalytiker medan Damasio, 
som kan ses som en mera renodlad neurolog, får utrymme under nästa 
rubrik, hjärnans utveckling. 
En annan författare som betytt mycket för hela detta interdisciplinära 
område är Allan Schore. Jag har gjort den bedömningen att han trots allt 
arbetar vid sidan av avhandlingens tema då han är mer intresserad av tiden 
efter vi väl blivit födda. Jag vill emellertid nämna något om honom och det 
gör jag sist i denna avdelning. 
 
Först dock en introduktion till området av Eric Kandel (1929-)145. Den är 
skriven 1999 och detta är ett kort referat. 
Kandel börjar med att konstatera psykoanalysens förfall. Han anser att den 
beror av tre saker: 
1. Metoden att lyssna på patienter på ett nytt sätt har uttömt sig själv och 

måste nu ersättas av vanliga undersökningsmetoder. 
2. Analysen har metodmässigt gått i stå och genererar idag mest nya idéer 

som aldrig blir prövade kliniskt. Dess data kan ses som ”hörsägen” och 
analysen är ”förvetenskaplig”. 

3. Psykoanalysens institutioner är föråldrade med stora brister vad gäller 
kvalificerade lärare och närhet till universiteten. 

 
Analysens slutenhet har hindrat den från att ta del av den senaste 
utvecklingen inom biologin och då främst det som skett inom neurologin och 
inom hjärnforskningen. Det är för Kandel obegripligt att så många analytiker 
fortfarande håller fast vid att analysen är ett hermaneutiskt företag och han 
pekar ut detta som det största hindret till analysens utveckling. Biologin kan 
ge psykoanalysen god hjälp vid en nyorientering och han pekar ut åtta olika 
områden som särskilt betydelsefulla. De är: 
1. Omedvetna mentala processer. 
2. Orsaksförklaringar inom psykologin (teleologi/ändamål). 
3. Psykologiska orsaker och psykopatologi. 
4. Tidiga erfarenheter som predisponerar till mental ohälsa. 
5. Det förmedvetna, det omedvetna och deras förhållande till prefrontala 

cortex. 
6. Sexuell orientering. 
7. Psykoterapi och strukturändringar i hjärnan. 
8. Farmakologi som stöd vid terapi. 
 
Punkterna 1 och 5 är för mig och avhandlingen av mest intresse. 
Kandel fortsätter sålunda: 
Omedvetna processer kan sägas vara analysens huvudområde. Biologin kan 
bidra med följande: Brenda Milner (1918-)146 kunde 1954 och sedan 1962 
visa att den kända patienten H.M., som hon studerat under många år, 
uppvisade två slag av minneskapacitet. Temporalloben och hippocampus var 
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säte för en minnesbank som vi nu kallar ”declarative” eller explicit minne. 
Det rör medvetna minnen av folk, saker och platser. Han hade också en 
annan sorts minne som inte var medvetet utan bara kunde förstås utifrån 
hans handlingar. Det kallas idag för ”procedural” eller implicit minne. 
Det implicita minnet är ett biologiskt exempel på en typ av omedvetet 
mentalt liv. Kandel, som använder Freuds terminologi, säger sedan att detta 
omedvetna aldrig kan bli medvetet till skillnad från det han kallar det 
förmedvetna omedvetna. Det implicita minnet är inte bortträngt. Båda 
systemen placerar Kandel i egot (vilket jag ifrågasätter då jag placerar det 
implicita minnet i STAT). 
Kandel kallar detta omedvetna för det procedurala (implicita) omedvetna 
(Freuds Omedvetna är explicit). Det är inte konfliktfyllt eller bortträngt och 
kan bara ge sig tillkänna som ord eller bilder. Detta implicita omedvetna 
system motsvaras av det som neurologerna kallar procedural eller implicit 
minne och som delvis är förlagd till amygdala. Så långt referatet. 
 
Det som inte är invändningsfritt i Kandals redogörelse är hans okritiska 
hållning till Freuds terminologi. Som läsaren själv kan konstatera förläggs 
den implicita minnesfunktionen till egot, vilket blir en bekräftelse på vad jag 
redan avhandlat som analysens rörelse mot och uppgående i psykologin 
(egot och medvetandet). 
Om punkt 5 ovan kan då sägas att denna rörelse mot psykologin blir alltmer 
uttalad samt att bruket att använda begreppet ”omedveten” ställer till med 
just det trassel jag redan påtalat. Jag tror att både det implicita omedvetna 
och det implicita minnet skall tillskrivas STAT vilket gör att vi till vår 
undersökning av STAT nu kan beskriva dess typ av minnesfunktion och 
dessutom dess nära knytning till amygdala i hjärnan. Detta visar sig också i 
aktuell neuropsykologisk forskning. 
 
Neuropsykoanalysen är en relativt ny skapelse där neurologer och 
psykoanalytiker samarbetar för att bättre förstå varandras intresseområden. 
År 2000 bildades The International Neuro-Psychoanalysis Centre i England. 
Dess mest framträdande namn är Mark Solms.147 Andra som ingår i gruppen 
är Jaak Panksepp, Oliver Turnbull, Aikaterini Fotopoulou, Howard Shevrin, 
Yoram Yovell m.fl. I Sverige har Irene Matthis företrätt denna rörelse. 
 
År 2002 gav Solms och Turnbull (härefter Solms) ut sin Hjärnan och den 
inre världen.148 Den sammanfattar den utveckling som det nya området 
neuropsykoanalys nått vid utgivningsåret 2002. 
Följande referat kan te sig något snårigt. Det hänger samman med (tror jag) 
att den är skriven av två författare. Vidare är det inte alltid klart i texten vem 
som sagt vad. Boken är till synes lättläst vilket är en synvilla då den 
innehåller en mängd nya fakta som inte framhålls som just nya, utan 
presenteras som gammal kunskap. Styrkan i boken är att den sammanfattar 
neuropsykoanalysens läge 2002. Den kanske skall ses som ett manifest för 
en rörelse. 
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Jag anger aktuella sidor i boken inom parenteser. 

Inledningen och kapitel 1 och 2 (ss.11-95) 

Neurologin har under de senaste 10-20 åren genomgått en stark utveckling. 
Det sammanhänger med den tekniska utvecklingen av de så kallade 
avbildande tekniker som idag gör det möjligt att på ett mer exakt sätt 
beskriva var i hjärnan olika beteenden ger upphov till nervaktivitet. 
De rent anatomiska upptäckterna är dock små. Det som skiljer sig är att 
hjärnans olika förbindelselänkar kan beskrivas i större detalj. Det ord som 
upprepas oftast i texten är ”komplext”. Ordet sammanfattar väl var 
neurologin står. Den stora upptäckten kan väl sägas vara insikten att hjärnan 
till stora delar verkar fungera som en helhet och inte uppstyckat som man 
tidigare trodde. Detta fenomen kallas här ”funktionella system”. 

”Hjärnan och den inre världen” är en sammanfattning av tidigare böcker149 
som är av mer klinisk karaktär. Solms metod har varit att arbeta med 
hjärnskadade patienter som först undersökts neurologiskt och därefter har 
han haft dem i formella klassiska (Freudska) analyser. På detta sätt har han 
velat undersöka patienten från två håll. Utifrån via neurologin och inifrån via 
analysen. Det är också Solms ambition att neurologin och psykoanalysen 
behöver varandra. Det innebär ett närmande till objektet från två håll, 
inifrån och utifrån. 
Skildringen av neurologins nuvarande läge är klar och koncis och den skall 
jag återkomma till. Vad gäller de psykoanalytiska delarna är de röriga just på 
grund av det jag tidigare hävdat, nämligen att Solms kunskapsobjekt är 
oklart. Det är ett bra exempel på det sammanblandade kunskapsobjekt (KO) 
som råder inom psykologin och psykoanalysen. Att Solms i första hand är 
inriktad på det medvetna systemet, Medvetandet, står dock klart. Han kan 
då säga att ”till stora delar är medvetandet omedvetet”, vilket är korrekt i sig 
men ändå ett uttalande om det Medvetna systemet. Det syftar inte på det jag 
kallat STAT. Jag skall föregripa referatet av kapitel 4 genom att citera en 
passage som illustrerar den här glidningen. Alltså: 
 
”Vårt målinriktade handlande är ytterst betingat av den biologiska uppgiften 
att se till att våra grundläggande behov blir tillgodosedda. 
Medvetandet…spelar en avgörande roll för att vi skall uppnå detta mål.” 
 
”Kärnmedvetandet skänker information om det aktuella jagtillståndet och 
ställer det i relation till de rådande omständigheterna i den yttre 
verkligheten – hemvist för alla de ting jaget behöver för att tillgodose sina 
basala behov. Den här informationen är medveten genom att den till sin 
natur är värderande - den talar om vilka känslor som väcks inom oss när vi 
ställs inför en viss företeelse. Det här gäller i synnerhet det inre 
sinnestillståndet, som utgör bakgrund och klangbotten för vårt subjektiva 
erfarande. Detta bakgrundstillstånd handlar om mer än enbart en viss 
uppmärksamhetsnivå - det är alltid förknippat med en bestämd känsloton. 
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Det subjektiva medvetandet är därmed fast förankrat i ett känslomässigt 
medvetande.” (s.120) 
 
Solms startar således med Medvetandet men slutar i STAT - känslomässigt 
medvetande. Medvetandet är ”fast förankrat” i detta medvetande. Just det. 
Det är två saker. Vi har ett känslomässigt medvetande som är kroppsligt 
förankrat och detta är sedan bas för Medvetandet. Till yttermera visso avgör 
denna klangbotten vår erfarenhet, det vill säga styr oss mot vissa typer av 
erfarenhet. Det är med denna känslomässiga grund som vår ”förförståelse” 
uppstår. Den är alltså inte rationell utan just irrationell. Vår förförståelse 
behöver alltså inte stå på någon hög teoretisk nivå utan kan vara av en lägre 
dignitet, den kommer ändå att fungera som den ”teori” vi möter fenomenet 
med. Den är inte heller informationslös, men vi behöver bli bekanta med 
den, hur primitiv den än kan te sig. 
Ordet värderande för förstås tanken till värden. Är det så att våra 
grundläggande värderingar på ett avgörande sätt styr vad vi letar efter, som 
människor och som vetenskapsmän? Idag är jag benägen att svara ”ja” på 
denna fråga. Det är därför ytterligt angeläget att jag som 
vetenskapsman/kvinna klargör hur denna värdegrund ser ut. Det kan ju vara 
så att denna grund styr det jag gör både i mitt arbete och som människa.150 
Förutom i det citerade stöds tanken på ett Statiskt system på flera ställen i 
boken. I de neurologiska avsnitten beskrivs dessutom de rent fysiska 
substraten för detta system som alltså vad man idag tror inte är cortikalt 
utan är förankrat i lägre kärnor och i det Limbiska systemet. 
I citatets första rad intar Solms samma biologiska syn på människan som 
Freud gjorde. Det kanske kan kallas ”den naturliga” inställningen. Denna 
tror jag är felaktig. Människan är människa just i kraft av att inte vara 
biologisk på ett djuriskt sätt. Jag kommer senare att hävda att människans 
grundläggande behov inte är grundat i biologin utan i behovet (tvånget) att 
alltid rädda sin självbild (kapitel 5). 
 
Nu till neurologin i ”Hjärnan och den inre världen”. 

”Medvetandet och det Omedvetna” (kapitel 3, ss. 96-119) 

Freud var den förste som hävdade att det mesta av vårt psykiska liv utspelar 
sig omedvetet för oss och att det medvetna upplevandet i själva verket utgör 
en mycket liten del av det psykiska livet. 
Dagens kognitionsforskning stöder Freuds påstående. Forskarna i gemen 
stöder tesen att flertalet av våra mentala operationer utspelar sig utan att nå 
medveten nivå. Bevisen för detta kommer från hjärnskadade patienter och 
en omfattande perceptgenetisk forskning. 
 
Solms redogör för: 
Blindseende. Synbarksskadade patienter gissar rätt, rent statistiskt, när man 
visar dem föremål, som inte kan analyseras på grund av att synbarken inte 
fungerar. De ”ser” alltså utan att vara medvetna om det. De ser omedvetet. 
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Den sannolika förklaringen är att nervtrådar från synnerven landar på andra 
ställen i hjärnan än i synbarken och dessa förmår att bearbeta signalerna 
utan att det blir medvetet. 
Implicit minne. Kognitiva funktioner, såsom minnet, kan drabbas vid 
skador. Amnesi betyder att nya minnen inte kan lagras. Det kan visas att 
patienter trots skador kan gissa ord ur upplästa ordföljder med högre 
frekvens än slumpen dikterar. Vi kan alltså komma ihåg omedvetet. Detta är 
implicit minne. Att medvetet komma ihåg kallas explicit minne.151 
”Split-brain” forskning. Corpus callosum är skadat eller helt av på dessa 
patienter. Corpus callosum är det vita stråk som förbinder de båda 
hjärnhalvorna. Det kan nu visas att halva hjärnan kan bearbeta information 
utan att det blir medvetet. 50% av hjärnan kan alltså vara aktiv utan att vi 
har en aning om det. En sådan bearbetning, som alltså sker omedvetet, kan 
kallas enkelt medvetande. Dessa patienter hade ingen tillgång till den 
hjärnhalva där språket sitter. Språket har en central betydelse om vi skall nå 
det som kallas reflekterande medvetande. För att reflektera behöver vi ha 
tillgång till ”våra inre röster”.152 
Solms begrundar sedan hur stor del av det psykiska livet som är medvetet? 
Allmänt är våra medvetna tankar en liten del. I det så kallade arbetsminnet 
kan vi bara hålla 7 informationsenheter aktuella samtidigt. I en 
underavdelning, lokaliseringsminnet, kan bara 4 enheter finnas samtidigt. 
Slutsatsen är att en stor del av vår mentala informationsbearbetning, som 
skall klara av flera tusen informationsenheter/sek, helt enkelt måste ske 
omedvetet då vår medvetna kapacitet är så begränsad. 95% av våra 
handlingar startas på omedveten nivå. När vi tror att vi har bestämt oss för 
något är det redan igångsatt. 

Hjärnbarken (s.101) 

Enligt Solms så sitter medvetandet i hjärnbarken. Så har vi trott länge men 
det är numer ifrågasatt.153 Detta synsätt grundar sig på forskning som enbart 
studerade medvetandets innehåll medan nyare forskning är mer intresserad 
av nivåer av medvetande. 
En narkosläkare är till exempel starkt intresserad av nivåer (liksom den 
skärande kirurgen som inte vill att patienten skall vara vaken). 
När det gäller nivåer så använder man sig idag av olika skalor som anger 
medvetslöshetens djup. Den högsta nivån i en sådan skala brukar översättas 
med: vaken, alert, mottaglig för intryck. En person som ligger i koma har 
skador på ett helt annat ställe än i cortex. 
Det är hjärnstammen som bestämmer vår vakenhetsgrad. Det reticulära 
retningssystemet eller RAS styr vår grad av vakenhet. Om vi alltså jämställer 
medvetande med vakenhetsgrad går det att säga att medvetandet sitter i 
RAS. Det är sedan RAS som aktiverar vår cortex (som ger innehåll) - men 
medvetet eller omedvetet skulle kunna förklaras av att RAS kan styra 
uppmärksamheten mot eller bort från barkområden.  
Solms hänvisar sedan till Damasio154 som frågade sig varifrån RAS fick sina 
informationer om kroppens ”inre miljö”. Han fann att informationen 
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levererades via hormoner. Så om vi nu säger att medvetande är a) innehåll 
och b) tillstånd (vakenhetsgrad) så beror innehållet av kortikalt material som 
förmedlas via nerver, medan medvetandets tillstånd beror av hormoner som 
påverkar RAS (i hjärnstammen). 
a) är då det som håller uppsikt över den yttre omvärlden medan b) bevakar 
den inre världen (hur vi mår). 
Information om den inre världen lagras på samma sätt som information från 
den yttre. Dessa minnen eller representationer kan sedan användas för att 
bestämma ett adekvat handlande. Det sker alltså ett övervägande som på 
kortikal nivå kan vara medvetet. Övervägandet på hjärnstamsnivå är alltid 
omedvetet. 
Denna omedvetna aktivitet i RAS är sannolikt basen för vår känsla av att 
vara ett jag (själv). 

Medvetandets uppgift (ss.107-108) 

Solms undrar vidare hur vi utan vårt subjektiva medvetande skulle veta hur 
vi mår? 
Medvetandets funktion är just detta. Men medvetandet är inte bara 
introspektivt utan också värderande. Den basala värderingen är: bra eller 
dåligt, lust eller olust. Detta värderande är bundet till hjärnstammen. 
Observera att när kroppen träffar på objektet X, så ”känner” kroppen bra 
eller dåligt inför detta X. Det kroppstillstånd som då inträffar säger: ”X får 
mig att må att må si eller så”. 
Dessa system i hjärnstammen bevakar biologin i det inre. Det rör sådant som 
kroppstemperatur, blodsockernivå mm. Systemen fungerar homeostatiskt, 
exempelvis vår blodsockernivå tillåts variera något men hålls hela tiden 
inom strikta ramar. 
Medvetandets andra basala uppgift är att hålla kontroll på den omgivande 
verkligheten. Om jag är hungrig så kanske det kan duga att äta vad som 
helst. Jag behöver inte bli medveten om vad jag är hungrig på. Dock verkar 
det praktiskt att kunna bli medveten om exakt vad jag är sugen på. 
Omgivningens alla objekt kan på detta sätt bli åsatta ett värde - ett värde 
som ursprungligen kommer ur den primitiva uppdelningen i bra/dåligt. Vi 
behöver då inte ställas inför varje objekt på nytt - utan vet på förhand vad vi 
tycker om det. Objekten har blivit indelade i klasser som vi kan beteckna och 
värdera. 
Denna riktning utåt, mot yttervärlden, börjar dock evolutionärt som något 
introspektivt, för att sedan vidgas till att omfatta det extraspektiva, det yttre. 
Till att börja med är den enkla organismen helt inriktad på sitt inre och har 
ingen uppsikt över omgivningen. Damasio drog den slutsatsen att det 
subjektiva medvetandet var just detta sammanlänkande av det yttre med det 
inre tillståndet. Detta länkande som sker flera gånger/sek kopplar alltså 
oupphörligt de yttre objekten till det inre tillståndet. Denna aktivitet är 
”känslan av att leva”. Detta kallar Solms för kroppssjälv. 
Den här sammanlänkningen tycks, för övrigt, pågå i en viss rytm med en 
frekvens av 40 hertz. 
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Solms konstaterar sedan och med en känga åt forskningen om artificiell 
intelligens (AI) att det aldrig kommer att kunna konstrueras en maskin med 
känslor. Han tror att känsla alltid fordrar en levande kropp som bas. 
Däggdjur kan tänkas ha ett kärnmedvetande (enkelt medvetande) och då 
också vara i stånd till den basala värdesättningen i bra/dåligt. 

Vidgat medvetande (ss.111-112) 

Medvetandet har också högre kognitiva funktioner och enligt Solms så kallar 
Damasio detta vidgat medvetande. Vi får ett kärnmedvetande (också kallat 
enkelt eller primärt) samt ett vidgat dito. Detta vidgade medvetande kallas 
också reflekterande eller sekundärt medvetande. Syftet med beteckningen är 
att understryka att ett sådant medvetande inte bara är medvetet om vad vi 
känner utan också att vi känner (medvetenheten) samt att vi kan 
spekulera/tänka om dessa känslor. Det kommer då också att omfatta ett då 
och en framtid och inte bara ett nu. (Jag tolkar detta som att det då blir sagt 
att de synonyma begreppen enkelt, primitivt och kärnmedvetande i så fall 
bara har ett nu, vilket vi redan vet gäller för STAT). 
För det vidgade medvetandet är språket helt oundgängligt. Det är genom 
språket som vi kan formulera tankar kring relationer och anställa 
jämförelser. 

Det Omedvetna (s.114) 

Solms fortsätter sedan med konstaterandet: att om alla neurobiologiska 
strukturer som är underlag för medvetandet skulle kunna tas bort så skulle 
det som då blir kvar kunna kallas det Omedvetna. Det skulle inte motsvara 
vad Freud avsåg med samma begrepp. Därefter sker en historisk genomgång 
av begreppet Omedvetet hos Freud (på liknande sätt som jag gjort i kapitel 
1). Med Phineas Gage som exempel går sedan Solms igenom Freuds 
beskrivning av det typiska för det Omedvetna. Motsägelsefrihet, tidlöshet, 
yttre=inre värld och primärprocess. Om motsägelsefrihet säger Solms 
sålunda: En neurologipatient tror att en vän till honom som dött utomlands 
för tjugo år sedan, finns och lever på samma sjukhus som patienten. På 
frågan hur det var möjligt att någon som dött för tjugo år sedan levde svarar 
patienten ”Ja det ställer naturligtvis till intressanta juridiska problem - död i 
ena landet och levande i det andra.” Patienten kunde acceptera två 
oförenliga fakta.155 
Här anser jag att Solms begår samma misstag som Freud gjorde. Patientens 
uttalande består av två fakta på medveten nivå och de ansluter till Peirce 
kategori tre. Själva meningsbyggnaden i patientens utsagor kan bara skapas 
på medveten nivå. Strukturen säger att det är Medvetandet som talar. Det 
Omedvetna formar inte den typen av utsaga. Det här antyder för mig att 
Solms på något sätt missar det unika med Det Omedvetna, att det talar ett 
annat språk än vad Medvetandet gör. 
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Delavsnittet om det Omedvetna avslutas med att prefrontala cortex sannolikt 
skall vara basen för Freuds ego-funktioner, det vill säga vara det som 
hämmar de djupa impulserna från Detet. 
 
Kapitel 3 som alltså heter ”Medvetandet och Det omedvetna” handlar till slut 
om att rädda Freuds begrepp och det på ett mycket okritiskt sätt. Vi kommer 
sedan i de avslutande ”Kritiska röster” att få ta del av liknande kritik mot 
Solms.  
 
Följande Kapitel 4156 ”Känslor och inre drivkrafter” (ss.120-151) är det som 
intresserar mest. 
Solms börjar med det citat som jag redan har kommenterat (s. 96) och 
fortsätter med frågan ”Vad är känslor?”  
Om våra fem sinnen (syn, hörsel, lukt, smak och beröring) kan sägas vara 
riktade mot vår omvärld är känslan en inåtriktad sinnesfunktion som 
förmedlar information om kroppsjagets aktuella tillstånd.  
Vi skall senare se att Solms här använder ordet känsla/känslor som ett 
samlingsbegrepp för ett antal olika känslor. 
 
För att skapa reda i den här mångfalden har jag själv infört begreppet det 
sjätte sinnet eller känslosinnet för det som här åsyftas. Det avser alltså att 
utöka vår uppsättning sinnen med ytterligare ett, känslosinnet (skall stavas 
med ett ”o”). 
 
Solms fortsätter med att påstå att om vi tog bort allt som kommer utifrån så 
skulle känsloinnehållet vara det som är kvar och vi skulle fortfarande vara 
medvetna varelser. Vi skulle vara medvetna om vårt inre tillstånd, det han 
kallar vårt kärnjag. Aristoteles157 menade att det bara fanns fem sätt att bli 
medveten om världen på (de fem sinnena) men han nämner ingenstans den 
inre världen.158  
Man kan tänka att känslosinnet är uppbyggt på ett helt annat sätt än de 
övriga sinnena. Det är i högre grad ett tillståndsberoende sinne. Det betyder 
att det påverkas av kroppens tillstånd som förmedlas via hormoner och 
annan kemi (grundsoppan) till skillnad från de andra sinnena som är 
kanalberoende, det vill säga förmedlingen sker via nerver. Blodet och 
cerebrospinalvätskan bär informationen till känslosinnet. 
Inåtriktningen hos känslosinnet är det enligt Solms viktigt att komma ihåg. 
Han hävdar att det är bara du själv som känner vad du känner. Men det är 
inte bara själva förnimmandet som är subjektivt utan också (kanske 
viktigare) din egen subjektiva reaktion på förnimmandet. Känslan är ju ett 
tillstånd i den egna kroppen och ingen skildring av det yttre och när vi väl 
nåtts av denna känsla kan vi sedan reagera på vårt eget sätt. Om det yttre är 
åska så kan vi tänka oss att vi alla blir rädda men vi kommer att handskas 
med denna rädsla på mycket olika sätt. 
Det verkar dock finnas vissa basala situationer där människan i gemen 
reagerar på samma sätt (ormar).  
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De strukturer som bildar kärnan i de hjärnsystem där våra känslor alstras är 
identiska med de områden där medvetandets bakgrundstillstånd genereras. 
Dessa strukturer tillhör hjärnans äldsta delar. De kallas Limbiska systemet 
och består av: 
Amygdala (mandelkärnan) - rädsla, aggression. 
Accumenskärnan - belöning, beroende. 
Gördelvindlingen Gyrus cinguli. 
Hypothalamus - frisätter hormoner, sköter hjärta. 
Sjöhästen (Hippocampus) - långtidsminnet. 
Orbifrontala cortex - beslut. 
Parahippocampala vindlingen. 
Slutstrimman (stria terminalis) - ångest, stress. 
Vårtkroppen (corpus mammillare) - minnet. 
 
Denna uppställning är den vedertagna159, men det råder delade meningar om 
vad som skall ingå i det Limbiska systemet. 
Sålunda förtecknar Solms dem (s.122): 
Hypothalamus. 
Ventrala tegmentum.  
Parabrachialkärnorna. 
PAG - parabrachialkärnor, amygdala, gyrus. 
Raphekärnorna. 
Locus coeruleus. 
Den reticulära formationen (RAS). 
 
Solms framhåller att PAG-komplexet (parabrachialkärnor, amygdala och 
gyrus) är det viktigaste, som centrum för känslor. Han lutar sig då på 
forskning som utförts av Panksepp (1943-).160 Här finns centrum för lust och 
olust. Dessa känslor får betraktas som våra mest ursprungliga och de anger 
också spännvidden av våra basala känslor (som ljus och mörker). Smärta och 
olust är inte samma sak. En del människor erfar lust vid smärta medan 
andra tycker det är olustigt. Olusten är nog det ursprungliga medan smärta 
sedan kopplas till detta.  
Olust och smärta ger vid handen att vi har två sätt att nå kunskap om den 
egna kroppen. Den första avser vår inre miljö. Denna miljö hålls i balans via 
en mängd homeostatiska mekanismer (det som gäller för exempelvis 
blodsocker, syre, temperatur) och de styrs alla från hjärnstammen. 
Strukturerna i hjärnstammen genererar en karta över kroppens funktioner. 
Den andra källan till vårt kroppsmedvetande är kopplat till 
rörelseapparaten. Här genereras också en kroppskarta. På ett ställe i 
hjärnstammen förenas dessa kartor och utgör en så kallad konvergenszon. 
Dessa båda kartor ger en rudimentär bild av hela personen, alltså av både 
den inre och yttre kroppen. Denna bild kallas av Panksepp161 för SELF 
(Simple Ego-like Life Form). Den skulle vara vår grund för Självet.  
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Närheten mellan bilderna är grunden för att vi inte bara upplever våra 
känslor utan att vi också ger uttryck för dem. Detta uttryck är motoriskt. 
Om lust och olust ses som de två grundläggande känslorna så kan de känslor 
vi nu närmast skall gå igenom grupperas på följande sätt: 
Under rubriken Lust skall söksystemet och lustsystemet räknas och till 
Olusten de övriga, det vill säga: systemet för vrede/ilska, systemet för 
fruktan och paniksystemet 

Grundkänslor 

Själva känsloupplevelsen har en tvingande effekt på oss. Det känns som om 
vi ”vill göra något”. Vissa händelser tycks utlösa samma typ av handlingar 
hos oss alla. Det tyder på att de är nedärvda. Neurobiologer kallar dessa 
känslor för ”grundkänslor”162. De verkar vara tryggt förankrade i vårt arv. 
Hjärnan tycks förfoga över fyra system som handskas med våra primära 
känslor.  
De kallas för a) söksystemet, b) systemet för vrede/ilska, c) systemet för 
fruktan och d) paniksystemet. Söksystemet är alltså det enda som faller 
under huvudrubriken LUST medan de övriga utgör OLUST-systemet. Drifter 
är ett lämnat begrepp.  
 
Sålunda: Lust Olust 
 
 a) Söksystemet b) System för vrede/ilska 
  (Lustsystemet) c) System för fruktan 
   d) System för panik 

 
a) Söksystemet 
Detta system har tidigare kallats ”belöningssystemet”. Nyfikenhet, intresse 
och förväntan är associerat till detta system. Lukta, stoppa i munnen och 
undersöka med händerna är typiska aktiviteter. Det är viktigt att poängtera 
att söksystemet kan aktiveras utan att vi riktigt vet vad vi söker efter. Jag är 
sugen på något i matväg men vet inte riktigt på vad. Jag går till kylskåpet och 
plötsligt ser jag osten och vet att det var ost jag var sugen på. Alltså: 
söksystemet är mycket allmänt, kanske det som Freud menade med 
”objektlöst”. Vanligen sker aktiveringen via behovsdetektorer i 
hypothalamus. Om blodsockret blir för lågt skickas signal om detta och 
söksystemet aktiveras. Kanske bara på ett allmänt sätt ”jag måste äta något” 
eller mera specifikt ”jag måste ha socker”. Diabetiker som ju har större 
förmåga att medvetet registrera detta kan vara mer specifika. Förutom 
söksystemets mycket allmänna sätt att söka efter ”någonting” får man alltså 
tänka sig att det också samarbetar med andra högre system. För att få detta 
samarbete till stånd tänker man sig att en inlärning kommer till. Inlärningen 
måste ske med någon form av belöning (positiv förstärkning). Panksepp 
kallar det system som sköter detta för ”lustsystemet”. Lustsystemet är nära 
knutet till söksystemet och skall väl närmast ses som en del av detta system 
och inte som ett system för sig. Följande kan sägas om lustsystemet:  
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Systemet är förknippat med behovstillfredsställelse. När behovet som 
startade söksystemet är tillfredställt upplevs ”välbehag”. Motoriskt stängs nu 
söksystemet av. Vid experiment på djur kunde de via elektroder stimulera sig 
själva, det vill säga elektriskt sända signaler till lustcentrum. Denna 
stimulering övertrumfade alla andra behov. Kopplingen till drogmissbruk är 
påfallande. För barnet gäller det att väcka förälderns söksystem då det själv 
är oförmöget att söka det som behövs. Framgången i detta, både vad gäller 
barnet och föräldern, kommer att avgöra i vad mån barnet kommer att lära 
sig att senare själv kunna hitta rätt. En alltför precis anpassning till barnet är 
inte av godo då det leder till att barnet aldrig hinner uppfatta att det har ett 
behov och heller inte kan koppla ihop ett visst behov med en adekvat 
tillfredställelse. Lika illa torde det bli om alla behov möts med mat. Mat blir 
då svaret på alla behov. Lustsystemet slår av söksystemet. Vad gäller de 
andra systemen så aktiveras de av olika typer av olust. Alltså: söksystemet 
aktiveras av brister medan de andra aktiveras av olust. Lust stänger av 
medan olust sätter igång. 
 
b) Systemet för vrede/ilska 
Aktiveras vid frustration. När våra målinriktade planer går om intet utlöser 
det vrede eller ilska. De är de känslor vi erfar när vi blivit frustrerade. 
Aggression kan dock utlösas via andra centra. Neurologer skiljer här på ”het” 
aggression, som den vi nu pratar om och ”kall” aggression som den ett 
rovdjur kan visa och som är en del av ett sökbeteende. Vreden/ilskan utlöser 
svar i form av ”fäkta eller fly” beteenden. Den kroppsliga omställningen 
dirigeras via amygdala och PAG, det vill säga att kroppen gör sig beredd till 
att slåss eller att fly. Till skillnad mot söksystemet som slås av och på, kan 
vredesystemet vara påslaget under lång tid och gå på halvfart (Jmf senare i 
Kapitel 5 om hämnd). 
 
c) Systemet för fruktan 
Fruktan och ångest ger upphov till flykt. Ångest på grund av fruktan är inte 
samma sak som panikångest. Utlöses via amygdala och leder till 
flyktimpulser. Evolutionärt skulle det tjäna syftet att vi kan ta oss ur hotfulla 
situationer och undvika dem i framtiden. En fågelunge kan tänkas fly undan 
stora breda vingar i skyn oberoende av om fågeln däruppe tillhör de farliga 
eller inte. Hot mot livet och liknande stora hot verkar vara utlösande. En 
höna behöver inte lära sig att räven är en predator - det vet alla hönor. Om 
systemet inte är fullt stimulerat kan det leda till orörlighet. Kycklingen ligger 
helt stilla för att inte med sin rörelse attrahera fienden. Att försöka att 
gömma sig i ”den grå massan” kan vara framgångsrikt inför en svuren 
fiende. 
 
d) Paniksystemet 
Här utlöses panikångest som också är kopplat till separationsångest. Själva 
särskiljandet från modern utlöser panik. Paniken är alltså kroppsligt 
förankrad och löses ut vid den kroppsliga avskiljningen och inte via något 
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sofistikerat mentalt system. Det övergivna barnet kommer att uppvisa ett 
typiskt beteende med gråt och sökbeteende som sedan övergår till 
undandragande och tystnad. Omsorgssystemet är en utveckling av detta 
system och det är hormonellt betingat både hos modern och barnet. 
 
Solms fortsätter sedan med att säga att det finns utvecklingsmässiga fördelar 
med nedärvda, känslomässigt drivna grundbeteenden. I vår komplicerade 
värld skulle vi dock stå oss slätt med bara fyra känslomässiga 
standardreaktioner som är kombinerade med en handfull stereotypa 
svarsmönster. 
Systemen är medfödda men för den skull inte opåverkbara. De tycks tvärtom 
vara utformade så att det finns ”tomma luckor” som erfarenheten sedan 
fyller i. Söksystemet är allmänt och ”objektlöst”. Det unga djuret vet att det 
behöver något men inte exakt vad detta något är. Erfarenheten kommer att 
lära djuret vad det är. Vilka objekt som är bra för mina behov vet jag inte 
från start och inte heller vilka som inte är bra. Den evolutionära fördelen 
med detta är att det ger varelsen en möjlighet att anpassa sig efter den 
speciella miljö där den råkade bli född. Det sista gäller för samtliga fyra 
systemen. Även om vrede/ilska systemet tycks innehålla vissa på förhand 
inprogrammerade farliga objekt (det stereotypa hos fobier) är innehållssidan 
av systemet i stort tomt vid födseln. Dessa tomrum skall fyllas på av 
erfarenheten. 
Två saker kan framhävas om fruktan/ångest systemet. Det ena är att de 
förbindelser som upprättas mellan de objekt som skall undvikas och 
fruktanskänslan etableras väldigt snabbt. En enda upplevelse kan vara nog. 
Objektet kommer att utlösa vår reaktion redan innan vi är medvetna om det. 
Vi behöver inte tänka. Det andra att tänka på (här följer Solms LeDoux 
(1949-)163), är det att vi skall skilja på två sidor av detta system. För det första 
att vi via snabba banor (amygdala, PAG) kan reagera utan att vi vet varför. 
För det andra att vi via långsamma banor (nerver) senare är i stånd att tänka 
över vad som har påverkat oss. 
Den första betingningen gör att vissa förbindelser är outplånliga. Om vi kan 
bli medvetna om vad vi blir rädda för kan vi kanske inse att vår reaktion inte 
är passande i nuet. När detta väl sedan blivit en del av innehållet i våra 
pannlober kan vi via dessa lober hämma en del av vår spontana reaktion. 
Den vuxne och barnet är här de två polerna vad gäller reaktionsmönster. 
Alla fyra systemen är med andra ord organiserade med en betydande grad av 
överkapacitet, vilka verkar vara till för att kunna anpassa individen till den 
speciella miljö som han eller hon råkat ha blivit född uti. Vissa beteenden är 
ärftliga i sin helhet medan andra finns ärftligt nedlagda som ”möjligheter” 
och till att användas efter miljöns krav. 

Kritik av Solms syn på neuropsykoanalysen 

Allen Esterson 164 tar upp en artikel som varit publicerad i Scientific 
American, med titeln ”Freud Returns” från 2004. Det han vänder sig emot är 
att det fortfarande florerar så många myter om Freud och hans upptäckter. 
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Han tycker att tidningen, och också Solms, gör sig skyldiga till avsevärda 
historieförvanskningar när de vidareför rena osanningar. Det gäller nästan 
alltid att Freud skulle varit först med vissa påståenden som sedan kan visas 
gjorts av andra långt före Freud. Det kan idag anses vara bevisat att Freud 
inte alltid var så noga med sanningen. Framför allt ville han vara först och nu 
verkar det som om den neuropsykoanalytiska rörelsen går åt samma håll. 
Solms verkar använda andras verk lite hur som helst genom att han citerar 
tendentiöst till förmån för Freud (och sig själv). Detta rör framförallt själva 
termen ”omedveten” som faktiskt har en historia långt före Freud. Solms 
”masterpiece” är dock när han lyckas koppla ihop libidobegreppet med 
söksystemet (som vi stiftat bekantskap med ovan). Detta är ”rent nonsens” 
enligt Esterson.  
Solms et al visar en benägenhet att hitta neurologiska bevis för nästan allt 
som Freud skrivit. 
 
Då Solms och hans kollegor, liksom många andra forskare, ofta framhåller 
Freuds165 Project for a Scientific Psychology som ett framstående exempel 
på Freuds vetenskapliga status kan det vara intressant att se vad vår näste 
författare har att säga om detta verk. 
Mancia166 sammanfattar: ”trots det intryck som texten gör av 
vetenskaplighet, så är språket i Project enbart att se som metaforiskt. 
Framställningen tar inte med de faktiska neurofysiologiska kunskaperna 
som fanns redan på denna tid. Den skall alltså ses som psykoanalysens 
början och inte som Scientific.” 
Min egen kritik av Solms sammanfaller med det Esterson skriver. Jag har 
också redan påpekat att Solms inte håller reda på vårt kunskapsobjekt. Han 
blandar friskt det psykologiska med det psykoanalytiska. Precis som hos 
Freud och Matte Blanco dras han hela tiden till medvetandet och 
medvetenheten. 
 
Mauro Mancia (1929-2007) 
Italienaren Mancia var neurolog och psykoanalytiker. Han publicerade runt 
200 artiklar inom sömnforskning och ett 90-tal inom psykoanalysen. Det 
följande bygger på en artikel från 2005167. 
Neurovetenskapen har kunnat visa att det i hjärnan finns två minnessystem. 
Ett explicit system och ett implicit. Från det explicita kan minnen återkallas 
och verbaliseras och det är det som tillåter oss att skapa vår personliga 
historia. Det andra minnet, det implicita, kan inte medvetandegöras, det vill 
säga inga minnen går att återskapa därifrån och de kan heller inte 
verbaliseras. Detta minne är av betydelse vid inlärning av olika färdigheter 
såsom: 
1. Priming - som är en individs förmåga att välja ut ett objekt som han 

tidigare bara fått sig exponerat i subliminal form.168 
2. Proceduralt minne - vilket berör motoriska färdigheter som att cykla, 

spela instrument, köra bil och liknande. 
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3. Emotionellt och affektivt minne - vilket berör emotionella erfarenheter 
liksom de fantasier och försvar som är kopplade till miljön (i vid mening) 
speciellt då till modern. Detta minne kan också ha att göra med 
erfarenheter fostret gör under graviditetens slutskede. Moderns ”rytm” 
och röst är speciellt viktiga. 

 
Dessa stimuli utgör ett mönster av kontinuitet, rytm och musikalitet som 
utgör basen för eller organiserar barnets första representationer (bättre 
protorepresentationer). Det är visat att fostrets sensorimotoriska upplevelser 
kan minnas169 liksom att de kommer ihåg moderns röst170. Vad gäller 
rösten/språket framhåller Mancia att prosodyn (språkets melodi eller 
moderns melodi) är viktiga.  
Både barnets positiva och negativa erfarenheter samlas i det implicita 
minnet och dessa erfarenheter kan inte trängas bort eftersom hippocampus, 
som är nödvändig för det explicita minnet, ännu är omoget hos barnet, 
varför någon bortträngning inte kan ske. Å andra sidan mognar amygdala 
tidigt vilket borgar för att det är möjligt för dessa tidiga minnen att samlas i 
det implicita minnet. Dessa minnen kommer att vara basen i en tidig icke 
bortträngd omedveten självkärna, det vill säga självets bas. 
Det implicta minnets exakta plats i hjärnan har ännu inte kunnat fastställas. 
Det man vet är att det inte beror av hippocampus eller temporallobens 
mediala del. Det man vet är att amygdala verkar vara väsentligt för 
handhavandet av emotioner och för att organisera det implicita minnet. 
Basala ganglier och lillhjärnan vet man är engagerade vid rädsla. 
Sammantaget verkar det troligt att det implicita minnet har sitt säte i de 
bakre temporal-occipetala och parietala områdena (Brodmanns områden 39 
och 40) i den högra hjärnhalvan. Denna halva har också uppfattats vara den 
emotiva av de båda hemisfärerna. 
Dessa upptäckter gjordes av Warrington och Weiskrantz (1926-) redan 
1974.171En av deras slutsatser var att patienter med förstörda hjärnområden 
för det explicita minnet kunde bevara minnen i det implicita minnet, vilka 
sedan kunde representeras symboliskt i drömmar. 
 
Mancia, som också var molekylärbiolog, sammanfattar sedan de resultat som 
föreligger från området och han lutar sig då på Kandel (1999). 
Jag citerar:172 (min egen översättning) 

”a) alla mentala processer, normala eller patologiska, uppstår ur hjärnans 
aktivitet; 

b) uttryck för gener och proteiner bestämmer mönstret för hur neuroner 
påverkar varandra över synapserna och därför måste åtminstone en 
del av det mentala vara styrt av gener; 

c) relationer och sociala faktorer kan påverka hjärnan och därvid 
permanent modifiera genernas funktion vilket betyder detsamma som 
deras proteinuttryck på synapsnivå och sekundärt de neuronala 
nätverken. Det betyder att kulturen (miljön) kan uttrycka sig på 
samma sätt som naturen gör; 
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d) psykiska anomalier som orsakats av trauman inom relationssfären 
eller i en vidare social kontext kan alltså få ett uttryck genom att 
genuttryck och proteinsyntes har modifierats; 

e) psykoterapi (och i än högre grad psykoanalysen) kan åstadkomma 
bestående förändringar av beteenden och hjärnfunktioner genom att 
de utövar en påverkan på genuttrycket och proteinsyntesen som 
ändrar synapsförhållandena och i sista hand hela nätverk (och då 
också de specifika nätverk som kontrollerar specifika områden i 
hjärnan). De transformationer som den psykoanalytiska terapin 
sålunda åstadkommer skulle i så fall bero på den plasticitet det 
centrala nervsystemet uppvisar.” 

 
Påståendena ovan lutar sig på experimentella data från åren 1973-2003 och 
kommer alltså från den molekylära biologin. 
 
Mancia diskuterar sedan sambandet mellan minne och det omedvetna. 
Freuds idé om ett omedvetet skikt grundar sig på att vissa minnen blivit 
aktivt bortträngda på grund av sin allmänna plågsamhet eller olustpotential. 
Det är dessa bortträngda minnen Freud kallar för ”det omedvetna”. Det är 
uppenbart att det minne Freud handskas med är ett explicit minne. Detta 
omedvetna kan också kallas ett dynamiskt omedvetet och det som är 
bortträngt ger upphov till metoden den fria associationen, felhandlingar, 
drömmar och psykopatologin. Genom att på nytt göra dessa minnen 
medvetna, det vill säga häva bortträngningen, kan de inte längre på ett 
hemligt sätt påverka oss. Detta var terapins mål. 
Freud som var inriktad på den Oidipala perioden bortsåg från allt som ligger 
före denna period. Minnen från den preOidipala tiden lagras, såsom vi nu 
förstår det, i det implicita minnet och de kan inte bli föremål för någon 
bortträngning. Denna tidiga period ansåg Freud vara utsatt för det han 
kallade ”primär bortträngning” och minnen från denna period kunde aldrig 
återkallas medvetet, utom möjligen anas via drömmarna. 
Freud anar att det nog är så att allt vi varit med om lagras någonstans. Om 
detta kan vi inte göra oss medvetna till hundra procent. Upplevelser kan 
dock leva vidare utan att de går att medvetet återkalla. Det är som dokument 
vi aldrig får se blott ana oss till. 
 
Mancia är å andra sidan nu av den uppfattningen att vi kan finna spår av 
dessa minnen genom att ge akt på vissa saker. I sammanfattning utgör de 
kvaliteten i patientens kommunikation samt hans drömmar. Det är alltså 
mindre en fråga om att och vad patienten säger utan mer om intonation, 
rytm och flöde i patientens språk. Mancia kallar det ”patientens musik”. Till 
detta fogar sedan Mancia analys av drömmar. 
Detta är för honom material som kommer från det icke-bortträngda 
omedvetna. 
Detta omedvetna (vårt STAT) har sin grund i de upplevelser barnet har 
tillsammans med sin moder. Moderns röst är extra viktig som en påminnelse 
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om tiden i livmodern via språkets ljudmelodi. Moderns eller den allmänna 
miljöns emotiva innehåll kommer sedan att prägla hur grunden för självets 
kärna kommer att se ut.  
Om jag läser detta rätt så betyder det att mängden olust respektive lust, som 
förmedlas till barnet, avgör om vi får en stabil självgrund eller inte. Men det 
är inte bara grunden som påverkas utan också tillknytningsfunktionen, den 
tidiga reflektiva förmågan och till det som Money-Kyrle kallar ”omedvetna 
miss (eller o-) begrepp”, om grunden fallerar. 
Alla de upplevelser som faller inom ramen att vara ”traumatiska” kan alltså 
inte trängas bort utan skadar istället självets bas. Om vi tänker oss en 
legobyggsats så kan den vara komplett eller inte. Trauma betyder då att 
satsen blir okomplett och självet kommer att byggas så gott det går med de 
bitar som är kvar. 
 
Mancia hävdar sedan att hans definition av det icke-bortträngda omedvetna 
systemet inte skiljer sig mycket från det Freud arbetade med. I detta är 
Mancia svårförståelig då han tycks hävda att Freud skulle ha haft ett sådant 
begrepp. Framställningen låter ana att Mancia i detta stycke försöker att 
undvika en konflikt med Freud fast han i själva verket säger emot honom. 
Det är enklare att uppfatta det som att Mancia når detta begrepp genom att 
utgå ifrån de två typerna av minne varav det implicita inte var upptäckt på 
Freuds tid och att man genom rena experiment har kunnat fastställa att vi 
har minnen som vi inte medvetet kan återkalla, men som finns med oss ändå 
och att det går att spåra dem på olika sätt, då de avsätter spår i oss och i 
världen. 
Mancia avslutar sedan sin artikel med ett kliniskt exempel där han illustrerar 
sitt arbetssätt. Det handlar mycket om överföringens mer emotiva sidor och 
analytikerns motöverföring samt arbete med drömmar. 

Kritik av Mancia 
Som alla lite äldre psykoanalytiker lever Mancia under Freuds anda. Han 
dog 2007, 78 år gammal. Freud spökar på så sätt att när Mancia skall gå 
utanför den ortodoxa analysens teoretiska ramverk kan han inte göra det 
utan att krångla till det. För övrigt har jag inte funnit någon kritik av Mancia, 
men den kan vara gömd i Italien som han ju kom ifrån och levde hela sitt liv 
i. 

Sammanfattning av relevanta punkter hos Kandel, Solms 
och Mancia 

Jag har extraherat det följande utifrån min syn på relevans med tanke på 
avhandlingen. 
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Kandel, Solms 
1. Implicit minne och implicit omedvetet. 
2. Kärnmedvetande, känslomässigt medvetande är värderande. 
3. Mental informationsbearbetning kan inte klaras medvetet då kapacitet 

för liten. 
4. Medvetandet sitter i RAS – vakenhetsgrad - är en omformulering av vad 

medvetande är. 
5. Inre miljön meddelar sig via hormoner och kemiska ämnen. 
6. Information från inre värld lagras på samma sätt som från den yttre 

världen (amygdala). 
7. Överväganden och beslut på hjärnstamsnivå sker omedvetet. 
8. Basen för känslan av ett själv ligger i RAS. 
9. Basmedvetandet värderar allt i bra/dåligt. 
10. Känslosinnet är annorlunda uppbyggt än andra sinnen - hormoner inte 

nerver. 
11. Känslosinnets neurala struktur kan beskrivas. Amygdala. 
12. Amygdala är centrum för lust/olust. 
13. Fyra grundkänslor i fyra system: sök, vrede/ilska, fruktan och panik. 
14. Det finns ”tomma” luckor i alla system - tomheten bjuder in miljön. 
15. Betydande överkapacitet i alla system. 
 
Mancia 
1. Implicit minne - kan omfatta minnen från graviditetens slutskede, 

fostretminns. 
2. Implicita minnen kan inte trängas bort - trauma skadar självets bas. 
3. Det implicita minnet kan beskrivas neurologiskt. 
4. Implicita minnen förekommer i drömmar. 
5. Det är viktigt med mammans och patientens ”musik”. 
6. Omedvetna minnen sätter spår i oss och i omvärlden (ett så gammalt 

system bör ha avsatt märken i världen). 

En tvärvetenskapsman – Allan Schore 
Schore173 har under lång tid varit den som ivrat för de många 
interdisciplinära projekt vi idag ser håller på att utvecklas. Temat för min 
avhandling är att försöka skildra vad som kan tänkas finnas på plats när vi 
föds och Schore har delvis en annan inriktning som berör tiden efter födseln. 
Det som följer är några av Schores slutsatser såsom de framställs i två av 
hans böcker från 2003 ”Disorders of the Self” och Repair of the Self” och de 
är tagna från hans förord till böckerna. 

”Disorders of the Self” 

Schore har utarbetat en teori som han kallar ”regulation theory”. Det som 
skall regleras är våra känslor. Barnet kan inte effektivt reglera sina känslor 
utan måste ha hjälp med det till en början. Bowlbys174 anknytningsteori är 
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central i teorin och Schore har ägnat tid åt att förstå vad som händer vid så 
kallad desorganiserad anknytning. Den inträffar om modern samtidigt är 
trygghetsobjekt och den som gör barnet rädd. Via den normala anknytningen 
kan barnet så småningom lära sig att själv vara regulator för sina affekter. 
”Coping” strategier sammanfattar kanske denna teori. 
Med vad vi idag vet om grundkänslornas dubbla bestämning i en kroppslig 
bas och en tankemässig så arbetar den kognitiva rörelsen enbart med 
tankesidan. Det är med tankekraft vi skall kunna reglera våra känslor. Detta 
liknar ju i oroväckande grad Freuds dröm om att kunna behärska Detet med 
hjälp av egot. Går det? Schore är medveten om detta problem och har också 
påpekat det175.  
 
Schore hävdar att när barnet föds existerar självet bara som en möjlighet. 
Människan blir till i samspelet med en omhändertagande förälder. 
Affektregleringen måste skötas av en förälder med mogen och utvecklad 
affektreglering. Om barnets känslor blir förstådda kommer barnet med 
ökande mognad att själv kunna överta denna reglering. Känslan av att vara 
ett ”själv” avskilt från ”andra själv” leder till slut till den psykologiska 
födelsen (Mahler176). 
Samtidigt som detta sker växer hjärnan till. Ökningen är stor under de första 
två åren. Det är dock en omogen hjärna där hjärnbarken ännu inte är tagen i 
bruk. Äldre delar av hjärnan såsom hjärnstam och limbiskt system är 
välutvecklade. Om barnet föds psykologiskt, det vill säga att anknytningen är 
lyckad, kommer hjärnan att växa till.  
Enligt Schore sitter ”självets centrum” i höger hjärnhalva i den orbitofrontala 
barken. Härifrån regleras de känslor som uppstår i Limbiska systemet. En 
kritisk tillväxtfas i hjärnan inträffar mellan 9-18 månader (vad gäller den 
orbitofrontala barken). Den börjar med en genetiskt styrd överproduktion av 
synapser. Denna första fas följs sedan av en andra fas som är miljöstyrd. I 
denna fas beskärs synapserna. Synapser som används förstärks och blir 
bestående, medan de som inte används försvagas eller faller bort. 
Anknytningsrelationen är den kvalitativa miljö inom vilken hjärnans 
erfarenhetsstyrda utveckling sker, det vill säga hur omfattande 
synapsbeskärningen blir, vad gäller självets neurologiska bas. Trygg 
anknytning innebär att negativa (olustiga) känslor minimeras och de positiva 
maximeras. Med denna anknytning kommer synapsbildningen (de 
kvarstående) att nå full, förväntad omfattning. Bortfallet kommer också att 
hålla sig inom ett förväntat spann. 
Om anknytningen under denna kritiska fas är otrygg så kan ett permanent 
utvecklingsstopp inträffa. 
Vid desorganiserad anknytning ser man, enligt Schore, att dessa barns 
hjärnor snarast skövlas jämfört med den normala beskärningen. 

”Repair of the Self” 

Även om beskärningen inte blir lika våldsam vid andra störningar i 
anknytningen så kommer varje reduktion av synapser som ligger utanför det 
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normala, att på olika sätt beskära barnets möjligheter att utveckla en 
sammanhängande känsla av att vara ett själv. Självets neurologiska bas 
kommer då att organiseras på det sätt som är möjligt. Ofta innebär det att 
affektregleringen blir defekt och aldrig når en vuxen kapacitet. Dessutom 
sker en massiv överbeskärning av synapsförbindelserna mellan cortex och 
hjärnans känslocentrum (Limbiska systemet, amygdala) 
Den psykoterapeutiska processen kan sedan påverka hjärnan så att nya 
synapser kan bildas. 

Sammanfattning av Schore 

Som tidigare har jag valt ut de påståenden och begrepp som är relevanta för 
mitt projekt. 
 
1. Regulation theory. 
2. Självet är bara en möjlighet vid födseln. 
3. Anknytning – affektreglering - moderns betydelse. 
4. Hjärnstam och Limbiskt system välutvecklat. 
5. Lycklig anknytning ger mognande hjärna. 
6. Tillväxt av hjärnan genetiskt betingad, mognad miljöstyrd. 
7. Självets neurologiska bas beror av anknytningens kvalitet. 
8. Otrygg anknytning kan ge utvecklingsstopp eller ökad ”pruning”. 
9. Synapser mellan cortex och Limbiska systemet kan beskäras. 

Hjärnans utveckling 
Efter en genomgång av några sena forskningsresultat inom detta område 
kommer jag mera grundligt att ta upp de senaste årens arbete av Antonio 
Damasio. Han är känd i Sverige genom att hans tre senaste böcker är 
översatta till svenska. Jag kommer att enbart syssla med hans första bok 
”Descartes misstag” som kom 1994. 
 
Sammanfattning av läst material. 
De senaste 15 årens forskningsresultat ger följande vid handen.177 

Basfakta 

Hjärnan är det mest komplexa system som vi känner. Vi har en elva (11) 
potens av 10 neuron i hjärnan, vilka var och en ger upphov till en fyrapotens 
av 10 synapser.  
Varje minut bildas 4,7 miljoner nya förgreningar i den nyföddes hjärna och 
den väger cirka 350 gram. Efter 1 år är vikten 1000 gram, 1300 gram vid 
puberteten och 1500 som fullvuxen. Ökningen beror av att cellerna växer till, 
att nya gliaceller bildas (stödceller) samt att axonerna myeliniseras (får en 
fettskida). 
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Vi föds när hjärnan är så utvecklad att vi med knapp nöd klarar oss utanför 
livmodern, det vill säga vi är de enda djur som föds med denna grad av 
outvecklad hjärna. Utvecklingen sker sedan extrauterint. Att det kanske är 
på detta sätt är en eftergift åt vår upprätta gång. Evolutionen prioriterade 
upprätt gång med följden att bäckenet blir litet och att barnets huvud 
(hjärna) inte kan vara större än det är. Om hjärnan var mer mogen (större) 
skulle vi inte komma ut ur våra mödrar. 
Mellan 20-75 år förlorar vi ca 50 000 neuroner per dag och vid 75 är vår 
hjärna cirka 10% mindre än som störst eller cirka 1350 gram. 
 
Vårt DNA är i förhållande till dessa astronomiska siffror alldeles för litet för 
att i detalj bygga denna hjärna. Det som är troligt är att DNAs kapacitet 
räcker för att styra den allmänna basstrukturen av våra hjärnor medan 
förbindelserna mellan neuronen antingen är helt slumpvisa eller, troligare, 
styrda av våra sensoriska erfarenheter. Detta innebär att stimuli inifrån 
fostret tillsammans med stimuli utifrån är det som bestämmer detaljerna i 
neuronens synapsbildningar. Detta fortgår sedan hos det lilla barnet och 
kanske livet ut. 
 
Om hjärnan är det organ som skall anpassa oss till vår miljö verkar det passa 
mot teorin att miljön har denna helt överordnade roll vid bildandet av vår 
färdiga hjärna. Frågan om arv och miljö kommer då i ett helt annat läge än 
vad vi tidigare trott. Det torde betyda att miljöns inflytande måste 
uppgraderas åtskilliga grader. 

Mognad och avveckling 

Vi har en tid insett att det man kallar för hjärnans tillväxt och mognad även 
innebär en avveckling. Många nervceller och även synapser tycks elimineras 
om de inte används, det vill säga blir stimulerade. Det som populärt kallas 
”use it or lose it”. Det har också varit känt att vissa kopplingar (nervnät) 
måste bildas inom en viss tid, så kallade kritiska perioder eller tidsfönster. 
Om kopplingar inte inträffat så tillbakabildas den möjliga kopplingen, 
sannolikt för gott. I detta verkar stimulans från miljön vara helt avgörande. 
Då kopplingen väl är gjord är förbindelsen stabil och sannolikt inte känslig 
för miljöinflytande. 
 
År 2004 publicerades en undersökning178 som väl sammanfattar läget vid 
den tiden. Den amerikanska grupp som publicerade artikeln studerar 
eventuella orsaker till schizofreni. För att få ett jämförelsematerial från 
friska individer (13 stycken), följdes en grupp som varierade i ålder 4-21 år. 
De studerades mellan 8-10 år vardera och följdes med MRI (magnetkamera) 
vart annat år. Det man följde var hur den corticala grå substansen ändrades 
över tid. Sedan gjordes film av dessa bilder så att man på mycket kort tid kan 
följa hela detta förlopp (kan ses på nätet). 
Den grå substansen är neuronens cellkropp till skillnad från den vita 
substansen som är hjärnans myeliniserade axoner.  
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På dessa filmer kan man se att den grå substansen minskar i en vågrörelse 
från den bakre delen av hjärnan till den främre. Det är sannolikt att detta 
skildrar den beskärning som sker av oanvända neuronala förbindelser 
(författarens kursivering) som sker under tonårsperioden. Cortex uppvisar 
också ett mognadsmönster som stämmer med vad vi vet om den allmänna 
utvecklingen (utifrån) samt att mognaden sker i samma sekvens som 
hjärnans utveckling, det vill säga i tidsordning med de äldsta delarna först. 
Länge trodde man att hjärnan under de första 18 månaderna hade en 
överproduktion av grå substans och att det sedan skedde en långsam 
nedgång när oanvända neuroner avvecklades. Jay Giedd179 upptäckte dock 
på 1990-talet att det även strax före puberteten sker en överproduktion av 
grå materia som sedan följs av en nedgång (pruning). Det här tycks betyda 
att det finns två faser av tillväxt (genetisk) och mognad/beskärning (miljön). 
 
Det som mognar först är det som ligger längst bak (ovanifrån sett) och som 
är mest basalt, vilket är att processa sinnesintryck och motorik. Spatiala och 
språkmässiga områden kommer därefter, medan den prefrontala cortex 
mognar sist. Det är sätet för avancerade processer och beslut. 
En allmän slutsats är att det som mognar tidigt är styrt av arvet medan det 
sent mognade i högre grad influeras av miljön. 
Det var också påfallande att individuella mognadsmönster var mycket olika. 
De yngsta bilderna var från barn i 4 års ålder och uppvisade alltså en del av 
den beskärning som sker från 18 månaders ålder fram till puberteten (den 
första beskärningen). 
Vad exakt som ligger bakom ”beskärningen” är okänt. Den vita substansen 
ökar under de första 40 åren på grund av myelinasationen och kan till en del 
förklara förlusten. Det betyder att grå substans via den fettinlagring som sker 
(myelin) omvandlas till vit substans, men denna process svarar endast för en 
mindre del av de förluster som kan konstateras. 
Den bästa idén för närvarande är att den beror av beskärningen (use it or 
lose it). 
 
Från födelsen och fram till ca 30 års ålder kommer alltså den primitiva 
hjärnan att tillsammans med miljön skapa en produkt som är anpassad för 
just den aktuella verklighet som denna hjärna har råkat att hamna i. Detta 
skulle betyda att en hjärna skulle kunna placeras var som helst på jorden och 
i samarbete med miljön skapa en för just denna miljö lämplig hjärna. Alla 
hjärnor är alltså i stort sett lika vid födelsen och får sedan en unik 
utformning. Detta antyder att hjärnan är utrustad med många möjligheter. 
Är de oändliga? 
Vad man anar idag är att hjärnans celler har möjlighet till ett nästan oändligt 
antal kopplingsmöjligheter och att miljön kommer att stimulera vissa, vilka 
kommer att permanentas medan andra möjligheter kan förbli latenta eller 
helt försvinna. Detta har tydligast visats inom språkforskningen. 
Resultat från språkforskningen180 visar att alla fonem för alla våra språk är 
medfödda men att vi bara permanentar dem vi hör i vår omgivning. För oss 
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svenskar är det 36 stycken. De andra verkar ligga kvar i en latent form, vilket 
gör att vi kan lära oss ett andra språk dock aldrig utan att detta språk blir 
något deformerat (accent). 

Sammanfattning av hjärnans utveckling 

Följande anser jag viktigt att framhålla. 
1. Att miljön styr hjärnans mognad. 
2. Att mognad och nedmontering (pruning) är två viktiga processer. 
3. Att mognad tar 30 år och sker i två puckelfaser. Hjärnan har två tillfällen 

när den snabbt tillväxer, 0-1,5 och 8-10 år och därefter beskärs. Den 
beskärda hjärnan från fas 1 får i åttaårs åldern ett tillskott och det är 
prepubertalt, varefter en ny beskärning sker. 

Neurologi – Antonio Damasio 
Född i Portugal och nu verksam i USA är Antonio Damasio (1944-) den mest 
kända av nutidens neurovetenskapare. 1994 gav han ut boken ”Descartes 
misstag. Känsla, förnuft och den mänskliga hjärnan.”181 
Boken anses vara ett populärt verk och det går att förstå, då den på ytan är 
lättläst och underhållande med sina många berättelser om märkliga 
neurologiska patienter. Damasio är alltså neurofysiolog och genom att 
studera skador i hjärnan och sedan förstå hur detta har påverkat personen 
ifråga drar han sina slutsatser. Skadorna kan idag dokumenteras med de nya 
avbildande teknikerna och upptäckta psykologiska problem verifieras med 
hjälp av psykologiska test. 
Boken är svår och bara på ytan lättläst. Damasio skriver själv att den är ett 
”samtal”. Den blandar partier som är väl underbyggda med experimentella 
data med spekulativa tankesprång. 
Damasio inför en del nya begrepp som är säregna för honom. Jag kommer 
att redovisa dessa i punktform. Damasio är inte speciellt inriktad på det 
område jag undersöker utan snarare går hans intresse i riktning mot 
medvetandet och medvetenhetens problem. Detta framgår också av hans 
senare produktion.182 
 
Sålunda inleder Damasio sin senast översatta bok med att säga:183  

”att upplevelser av lust och olust eller något däremellan utgör hörnstenen 
i våra medvetanden. Emotioner och känsloupplevelser spelade en viktig, 
men olikartad roll i mina tidigare böcker. I ”Descartes misstag” tog jag 
upp den betydelse som emotioner och känslor har vid beslutsfattande. I 
”Känslan av att leva” togs känslor och emotioner upp utifrån deras 
betydelse vid konstruktionen av självet. I denna bok ligger tonvikten på 
själva upplevelsen av känslor. Att klargöra känslornas neurobiologi, och 
de emotioner som har uppträtt strax innan dess, ökar vår förståelse av 
problemet med hur kropp och medvetande (själ) skall anses förhålla sig 
till varandra. Emotioner följer kroppen och känslorna följer medvetandet. 
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Studiet av hur tankar kan utlösa emotioner och hur kroppsliga emotioner 
blir de slags upplevelser (och tankar) som vi kallar känslor ger oss en 
inblick i kroppen och själen. Den nya kunskapen kan till och med säga 
något om hur människor hanterar olösta spänningar mellan andliga och 
profana tolkningar av sin existens.” 

 
Citatet tarvar en kommentar. Damasio har en egen terminologi vad gäller 
känslor och emotioner. Han säger ovan att emotioner följer kroppen och 
känslor följer medvetandet, vilket ju skiljer sig från exempelvis Matte 
Blancos termer. Hos Matte Blanco låg känslor och tankar i ett kontinuum 
kopplat till en idé om emotion som ett slags kombination, men i en annan 
dimension. Dessutom använder Damasio sig av en annan terminologi i den 
bok som vi strax skall följa och det som citatet tar upp verkar vara senare 
utarbetningar. Det han i citatet kallar emotioner är det som omnämns som 
primära känslor och känslor (ovan) tycks motsvara sekundära känslor. 
Damasio anser att de tankemässiga och inlärda känslorna är en utveckling av 
godo, vilket jag ställer mig tvivlande till. 
 
Att jag behandlar Damasio under rubriken neurologi är för att poängtera att 
han står i ett friare förhållande till psykoanalysen än vad Solms och Mancia 
gör. Till skillnad mot dessa båda är Damasio inte psykoanalytiker. 
 
Jag kommer att behandla följande punkter hos Damasio: 
1. Basala påståenden 
 a) Topografi  b) Kropp och hjärna c) Prefrontala cortex  
2. Självets grund 
3. Speciella termer 
 a) dispositiva bilder 
 b) ”som-om” teorin 
 c) kroppsliga markörer (somatic markers) 
 d) känslor och bakgrundskänslor. 
 d).1 Primära känslor. 
 d).2 Sekundära känslor 
 d).3 Bakgrundskänslor 
 
(Jag anger aktuella sidor inom parentestecken samt i notapparaten. För att 
skilja på sidhänvisningar som sker inom min egen text (sid.) så är 
sidhänvisningen till Damasios bok skrivna som s. eller ss.) 
 

1. Basala påståenden 

a) Topografi (s. 48) 
Hur saker och ting är ordnade i förhållande till varandra eller topografin 
framhåller Damasio som viktigt. Topografin mellan olika hjärnor är sig lik 
men de skiljer sig likväl, vilket man bör vara klar över. Han liknar detta vid 
våra ansikten. Topologin är lika, det vill säga vi är anordnade på samma sätt 
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med öron, ögon osv. men ändå skiljer sig ansikten åt. Inget är det andra likt. 
Det är samma förhållande i hjärnan. Kanske är våra hjärnor unika? (som 
fingeravtryck). Detta framhålls i samband med det arbete Damasio och hans 
fru gjort i efterskott med den omtalade patienten Phineas Gage där den 
allmänna hjärnkarta man först använde sig av i stort missade var någonstans 
Gage var skadad. Genom att behandla Gages hjärna som unik kunde paret 
Damasio dra mer exakta slutsatser om sambanden skada/symtom.184  
 
Vid insikten om att varje nervcell kan ha mellan 1000-6000 synapser så kan 
man bli tvivlande inför möjligheten att någonsin kunna få ordning på allt 
detta. Om utgångspunkten är 10 miljarder nervceller och 1000 biljarder 
synapser så inser man att varje nervcell endast är förbunden med en liten del 
av hjärnan. 
I själva verket står en enskild cell bara i förbindelse med sina närmsta 
grannar. Det går att säga att de är ”lokalt” beroende. 
Det här leder till följande: (s. 55) 
a) varje nervcell är beroende av dem omkring (cellförband); 
b) varje överordnat system (över ett antal förband) är beroende av hur dessa 
 förband är ordnade topologiskt; 
c) varje förbands position inom systemet avgör i vilken grad det bidrar till 
 systemet. 
 
Hjärnan uppvisar då denna arkitektur: (s. 55) 
 Nervceller 
 Lokala kretsar 
 Subcorticala kärnor 
 Hjärnbarkens olika områden 
 System 
 System av system185 
 
b) Kropp och hjärna (ss.109-130) 
Hjärnan och kroppen är oupplösligt förenade. De utövar en ömsesidig 
påverkan på varandra. Detta sker på två sätt:  
a) genom nervbanorna, främst motoriskt och sensoriskt (kanalberoende). 
b) genom det mycket äldre systemet - blodbanorna (tillståndsberoende). 
Om man ser det schematiskt:  
1. Varje del av kroppen kan sända signaler till hjärnan via ryggmärg och 

hjärnstam och når så den somatosensoriska barken i hjässlob och 
insulaområde. 

2. Kemiska ämnen kan nå hjärnan via blodbanorna. Ämnena kan påverka 
hjärnan i sin helhet eller nå specifika centra (subcommissurala organet). 

3. Omvänt kan hjärnan genom utgående nerver påverka hela kroppen. Det 
sker via det autonoma och motoriska systemen. Autonoma systemet utgår 
från äldre delar av hjärnan. 

4. Hjärnan kan också påverka kroppen genom ordergivning via kemiska 
medel som genom blodbanor når kroppen. 
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5. Hjärnan tar dessutom emot signaler från sig själv.  
 
Den trafik som ständigt pågår fram och åter skapar i hjärnan mentala bilder 
som lagras på olika platser (syncentrum, hörselcentrum osv.) och dessa 
bilder utgör basen för det mänskliga medvetandet. 186 
 
c) Prefrontala cortex (ss. 49, 51, 32) 
I ”Descartes misstag” framställs på olika ställen i de 100 första sidorna 
frågan om hur skador i våra framlober påverkar vårt beteende. Det finns en 
nära koppling mellan områden i hjärnan och de mentala processer som 
utgör grunden för att vi kan fatta kloka beslut. 
Om dessa hjärnsystems funktioner drar Damasio följande slutsatser: 
1. Dessa system ingår i förnuftets aktivitet framförallt i vårt planerande för 

framtiden och för vår förmåga att fatta beslut. 
2. I en undergrupp ingår system som försöker att vara förnuftiga vad gäller 

vårt personliga sociala beteende. 
3. De här systemen spelar stor roll i känslomässig bearbetning. 
4. Dessa system behövs för att under viss tid kunna hålla många 

minnesbollar i luften (arbetsminne). 
 

2. Självets grund (ss. 253-254, 263-272) 
”Den ständiga trafiken mellan hjärnan och kroppen och de mentala bilder 
som då skapas i olika delar av hjärnan, representationer, utgör grunden för 
våra själv. Det är alltså en serie av biologiska tillstånd som oavbrutet avlöser 
varandra. Intensiteten i denna trafik är ofattbart hög. Det betyder att jag 
flera gånger per sekund får reda på hur min kropp mår. Varje nytt 
meddelande jämförs med det som lagrats strax innan och om intet nytt 
inträffat registreras det som ”det är som förut”. 

3. Speciella termer 

a) Dispositiva neurala representationer (ss.128-131) 
Av dessa finns det två typer: förvärvade och medfödda. 
Damasio börjar med de förvärvade.  
Hur manas erinrade bilder fram? När vi minns något, ett ansikte, hur bär vi 
oss åt? Damasio tror att de skapas i ögonblicket på order från det han kallar 
dispositiva mönster. De ligger lagrade i förband som han kallar 
konvergenszoner.  
Jag tänker mig följande: 
När jag skall försöka mana fram Kalles ansikte så finns det lagrat i en sådan 
dispositiv representation, men Kalles ansikte finns inte där. Byggstenarna till 
Kalles ansikte är spridda i det tidiga sensoriska systemet och uppmaningen 
från den dispositiva representationen är nu: plocka ihop Kalles ansikte och 
leta då på följande ställen. Sedan skapas bilden av Kalle i det själva 
ögonblicket. 
Det som finns i det dispositiva är alltså möjligheten att skapa ansiktet. 
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Mönstren här är inte topiska men väl det som plockas fram ur det sensoriska 
systemet. 
 
Damasio säger att all vår kunskap är nedlagd i dispositiva representationer 
och för förvärvad kunskap gäller att den lagras i högre centra. Detta är inte 
fallet för medfödda dispositiva representationer som lagras i hypothalamus, 
hjärnstammen och det Limbiska systemet. De styr alla processer som krävs 
för vår överlevnad och de kan inte uppträda som medvetna bilder. De 
medfödda dispositionerna står i ett intimt förhållande till våra känslor. 
 
När bilden av Kalle står klar (i pannloben) sker en överkoppling till 
amygdala och främre delen av gyrus cinguli. Då sker följande: a) kärnor i det 
autonoma nervsystemet aktiveras och sänder ut signaler till hela kroppen 
och kroppen försätts i det tillstånd som är förknippat med Kalle. Det 
inkommer nu svar från hela kroppen och det sker både via nerver och 
blodbanor. 
Kroppen har nu försatts i ett ”Kalle-tillstånd”. Det leder till ett känslomässigt 
kroppstillstånd.  
Den del av svaret som sker via hjärnstammen, och sker kemiskt/hormonellt, 
kommer att påverka tankeverksamheten. Vi får alltså två utfall: kroppssvaret 
säger mig vad jag tycker om Kalle känslomässigt och hormonsvaret som 
påverkar mina tankar om Kalle. Tycker jag riktigt illa om Kalle vill jag kanske 
inte tänka på honom mer. 
Det är viktigt att komma ihåg dessa parallella vägar som svaret på Kalles 
ansikte ger. 
 
Damasio kallar svaret via kroppen för sekundär känsla och svaret via 
hjärnstammen för primär. Skador på det Limbiska systemet stör de primära 
känslorna medan pannlobsskador ändrar de sekundära (oftast höger sida). 
Detta förklarar att känslor kan vara genuina eller spelade. I ansiktet styrs 
vissa muskler enbart autonomt, det vill säga de kan inte viljemässigt styras.  
I romanen står det då ”han log men leendet nådde inte ögonen”. Bara den 
viljemässiga delen av leendet fanns där. Det var inte genuint.  
 
I sammanfattning menar Damasio:  
En känsla är en kombination av en mental bedömningsprocess med 
dispositiva svarsreaktioner föranledda av den processen, de flesta 
orienterade mot kroppen, vilket ger ett emotionellt kroppstillstånd. Men där 
inträffar också ett annat svar som är riktat mot hjärnan (från hjärnstammen) 
som kompletterar den mentala bilden. 
 
b) ”Som-om” teorin för känslor (ss. 160-175) 
Kan hjärnan mana fram bilden av ett kroppsligt emotionellt tillstånd utan att 
det föreligger? Det skulle betyda ”som-om” det föreligger. Kan hjärnan 
luras? 
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Ja Damasio tror det. Han menar att hjärnan är i stånd till att lura oss att tro 
att vi hyser en speciell känsla utan att vi känner den somatiskt. 
Det finns banor som gör att vi upplever känslor ”som-om” de finns. Det finns 
genvägar förbi kroppen. Dessa pseudokänslor ter sig annorlunda än de som 
har ett kroppsligt stöd. De kan måhända kallas för ”tankekänslor”.187 
”Som-om” mekanismerna utvecklas under uppväxten. De ger upphov till 
kopior av känslor och får ses som ett led i vår anpassning till omgivningen 
(detta blir väl en styrning från det spontana till det konstlade, det vill säga 
istället för att få tillgång till vad jag spontant känner för Rutgers bortgång 
”vad skönt att vara av med honom” tvingas vi att konstlat spela sorgsna 
genom att anlägga sorgens yttre tecken. författarens anmärkning). 
Det centrala i våra känslor (som vuxna) skulle alltså vara det som går via 
denna ”som-om” slinga och de uppstår genom tidiga 
bestraffningar/belöningar. De hämmar kroppspåslaget som alltså är det 
spontana. 
 
c) Somatiska markörer188 (ss. 199-229) 
”Somatic markers” är det som blivit mest undersökt av andra forskare sedan 
Damasio myntade begreppet.  
I processen att fatta ett rationellt beslut har känslor alltid setts som ett otyg. 
Det går inte att tänka klart om känslor blir för inblandade. Nu visar Damasio 
att känslor ingår i denna beslutsprocess och på ett mycket grundläggande 
sätt. Om vi håller fast vid tanken att de kloka och övervägda besluten i sista 
hand skall gynna vår överlevnad, så är det troligt att denna process är för 
långsam i vissa lägen och att vi har ett system för mycket snabbare 
beslutsgångar. De personliga värderingarna spelar här stor roll. 
 
Jag tänker mig följande: A skall genomföra en affär med B men kommer då 
att äventyra sin vänskap med C. 
A blir i detta fall medveten om att han känner stor olust inför tanken på att 
förlora Cs vänskap. Efter ytterligare en del funderande fattar han beslutet att 
Cs vänskap betyder mer för honom än affären med B. Rent rationellt kan A 
se att affären med B är en bra affär men hans känsla för C väger tyngre och 
han avstår från affären. 
Detta är ett exempel på hur en somatisk markör spelar in på ett beslut. 
Tanken på C har till sig kopplat en olustkänsla. Den är markerad av något 
kroppsligt. Olustkänslan gör att A avstår från den i övrigt helt rationella 
affären med B (ekonomiskt rationell). 
Om detta kan två saker sägas: 
1. Om A inte varit medveten om sin känsla utan den hade påverkat honom 

omedvetet så hade han avstått från affären med B utan att veta varför. 
Kanske han hade konstruerat ett motiv annat än det omedvetna, en så 
kallad rationalisering. 

2. Damasio hävdar att beslut som inte innefattar något ur vår personliga 
sfär (vänskap med C) är lättare att fatta rent rationellt. 
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Damasio fortsätter: Flertalet av våra beslut är påverkade av somatiska 
markörer utan att vi vet om det. De fungerar som en första sållningsprocedur 
när vi skall ta ställning till en myriad av fakta som vi, om vi använde högre 
mentala processer (tankar), skulle ta alltför lång tid. Evolutionen har sett till 
att vi har tillgång till en expressmetod när det är bråttom. Kamp eller 
flyktbedömningen måste vara snabb om den skall tjäna oss väl. 
Varje beslutsprocess har i själva verket alltid en grundläggande sållningsfas 
som styrs av våra värden eller värderingar.  
 
Som jag sagt så värderade A sin vänskap till C högre än värdet av den 
ekonomiska förtjänsten av affären med B. 
Detta är en mycket personlig värdering, A väger ju vänskap mot pengar. 
Vänskap är alltså av mer värde än pengar för A. D skulle kunna komma fram 
till det motsatta. 
 
Jag tänker mig följande i anslutning till detta: 
En beslutsprocess måste alltid luta sig på kriterier. Jag måste ju just sluta 
mig till något - skall jag gå åt höger eller vänster?  
Jag bestämmer mig för att gå åt vänster utgående från vad jag i ögonblicket 
tycker mig veta eller som jag finner sant utifrån vissa kriterier. Detta är inte 
något val då jag själv bedömer att 40% talar för höger och 60% för vänster. I 
ögonblicket vet jag att vänster blir bäst. Om det varit så att vänster/höger 
fått 50% vardera hade jag stått inför ett äkta val. Valet kan då bli antingen fel 
eller rätt och det vet jag först senare och får också leva med de 
konsekvenserna. 
Det finns människor som i det senare läget inte gör något alls utan blir 
passiva, vilket kan vara rationellt i vissa lägen men dumt i andra (tiden 
kanske inte finns). 
Det finns också människor som visar upp det passiva som livsstil och 
därmed tvingar andra att vara aktiva å deras vägnar. 
Att det skulle vara lättare att undvika det personligt värderande i det 
rationella projektet, exempelvis vid forskning, tror jag är en felsyn hos 
Damasio. Jag utgår numera ifrån att det i varje form av beslutsprocess alltid 
finns en grundläggande sållningsprocess som i sista hand styrs av våra 
värderingar. Jag kommer senare att försöka visa att de kan skildras som ett 
kontinuum som spänner från idealism till materialism och med otaliga 
utarbetningar och kombinationer däremellan. Detta är i sin tur intimt 
förknippat med den självbild vi håller oss med eller (bättre) det 
självbildssystem (SBS) som finns inlagt i varje människa. 
 
Damasios intresse för känslor i detta sammanhang är fokuserat på deras roll 
vid den rationella beslutsprocessen, det vill säga hur vi kan resonera oss 
fram till kloka och genomtänkta beslut baserade på ett antal tänkta scenarier 
och baserade på faktiska kunskaper. 
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I denna process ingår:  
 automatiserade somatiska tillstånd med deras sållningsmekanism. 
 arbetsminne.  
 uppmärksamhet. 
 
Processen engagerar de prefrontala cortikala delarna av hjärnan. 
I ett evolutionsmässigt perspektiv kan sägas att de äldsta beslutsstrategierna 
rör grundläggande biologisk reglering; därnäst sådant som rör den 
personliga och sociala sfären och att det senaste tillskottet är en uppsättning 
abstrakta eller symboliska operationer. 
På flera nivåer måste logiska slutledningar användas. De kan ske på en hög 
nivå med hjälp av matematiska symboler och på en lägre nivå med hjälp av 
personliga symboler. I det myller av möjligheter som finns så måste:  
 en rangskala upprättas. 
 rangordningen fordrar vissa kriterier eller en värdeskala. 
 kriterierna tillhandhålls i stor utsträckning av de somatiska markörerna 

som kan ses som samlade preferenser. 
 

Ett sätt som dessa markörer kan verka på tänkandet är via de signaler som 
sänds via hjärnstammen (se ovan, medvetande via RAS) så att tänkandet 
kommer att styras åt vissa bestämda håll och med uteslutande av andra 
blickfång. 
De beslut som bestämmer organismens framtida överlevnad hämtar med all 
säkerhet sina kriterier från den biologiska sfären. 
 
Min egen association till idén om den biologiska överlevnaden är en liknande 
tankefigur som rör den psykiska överlevnaden. Det är en idé som förvandlar 
djuret till en människa. Steget är då inte långt till att tänka att den psykiska 
överlevnaden också styrs av kriterier som ligger nära biologin och att de 
lånat sitt instrumentarium från samma biologi. 
 
d) Känslor och bakgrundskänslor (ss. 153-191) 
Forskningen kring biologisk reglering har lärt oss att evolutionsmässigt äldre 
delar av hjärnan oavbrutet väljer ut lämpliga svarsreaktioner, reaktioner som 
individen inte medvetet själv har bestämt. 
Reptiler lever fortfarande på vår jord trots att de bara har sådana 
svarsreaktioner att tillgå och dessa reaktioner fungerar som beslut fast de är 
bundna till nervkretsar. 
Man kan säga att denna enkla neurologi kan räcka för enkla och/eller 
självklara beslut men för komplexa beslut behövs ett neocortex. Vår 
storhjärna är dock beroende av lägre centra för sin funktion. Den har alltså 
uppstått ur dessa lägre centra och är inte en senare pålagd disparat del. 
 
Känslor kan väckas till liv på olika sätt. Jag vill påminna om mitt exempel 
med Kalle ovan, där minnet av Kalle kunde väcka en ”Kalle-kropp”, det vill 
säga ett kroppstillstånd kunde återskapas som sedan kunde upplevas. Det 
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fanns också en annan direktkanal som gick förbi kroppssvaret och skapade 
en ”som-om”-känsla. 
Damasio kallar tidiga känslor för primära (barnsliga) och vuxna känslor 
sekundära. 
 
d).1 Primära känslor (ss. 157-160) 
Vissa känslor är förprogrammerade. De aktiveras via det Limbiska systemet 
(amygdala) som via dispositiva representationer sedan påverkar kroppen. 
Ett exempel på detta skulle kunna vara rädsla. Följande skulle gälla: 
Kroppens svar ger upphov till 1. vissa automatiska beteenden (flykt eller 
kamp) och att vi 2. blir medvetna om rädslan. I det här fallet kan man undra 
om det inte räcker med 1., det vill säga det automatiska beteendet? Jo 
kanske, men vitsen med att bli medveten om rädslan är att det ger ett 
utvidgat skydd. 
 
Ett exempel på detta är: 
Om jag blir rädd för Olle och inte bara flyr handlöst utan i efterskott kan 
känna min rädsla och sätta samman den med Olle, till ”jag är rädd för Olle” 
så kan jag sedan kanske räkna ut var denna Olle brukar hålla till och försöka 
undvika att vistas där. Jag kan därefter gå vidare och bilda en mängd/grupp 
av Ollar, det vill säga sådana personer som liknar Olle och på så sätt undvika 
personer med dessa Olle-egenskaper. Den medvetna reflektionen över Olle 
och min rädsla betyder att jag inte behöver vara styrd av min rädsla. Detta är 
bara delvis sant då ju rädslan för Olle innebär en del inskränkningar i mitt 
liv. Det viktiga här är kanske att slippa uppleva själva rädslan. 
 
Enligt Damasio är primära känslor beroende av det Limbiska systemet och 
då främst dess amygdalakärna. Här finns förprogrammerade 
känsloreaktioner. Mekanismerna för hur de primitiva känslorna utlöses kan 
sägas vara modell för hur de sekundära känslorna startas men här 
tillkommer ytterligare mekanismer. Som vi såg ovan kan vi, om vi blir 
medvetna om våra känslor, bygga upp systematiska förbindelser mellan en 
känsla och grupper av objekt/situationer som sedan kan kopplas till en 
primär känsla. För att skapa dessa grupper räcker inte det Limbiska 
systemet till. Här kommer våra pannlober oss till hjälp. 
 
d).2 Sekundära känslor (ss. 160-165) 
Om jag fattat Damasio rätt så skildras sekundära känslor ovan med mitt 
Kalle-exempel. Kalles ansikte kunde återskapas vilket sedan gav ett 
kroppssvar och en genvägsåtergång till pannloben. Det kroppsliga svaret, det 
jag kallade ”Kalle-kroppen” menar Damasio nu är färgat av att de uppstår ur 
förvärvade bilder av Kalle från olika tider (bakåt) och att dessa minnesbilder 
får sin känsloton av somatiska markörer. Dispositionerna har alltså inte bara 
ett konkret innehåll av hur Kalle ser ut utan de har också en känsloton. Hur 
kändes Kalle då. Detta pannlobssvar kallar Damasio för sekundära känslor. 
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De svar som utlöses via pannloben är inte av samma valör som de som 
utlöses av amygdala. Det blir en skillnad mellan dem som kan beskrivas som 
”spelad känsla” och ”spontan känsla”. Skådespelare använder sig av detta 
när de skall framställa olika känslors yttre tecken i ansikte och 
kroppshållning De kan antingen viljemässigt genom härmning åstadkomma 
det eller så kan de försätta sig i känslan och då uppstår de yttre tecknen 
spontant. 
 
d).3 Bakgrundskänslor (ss. 169, 176-181) 
De medvetna känslor som inte är ett kroppssvar på något yttre eller inre 
stimuli kallar Damasio för bakgrundskänslor. Dessa känslor märker vi sällan 
eftersom annat ofta hamnar i fokus för vår uppmärksamhet. Vi kan säga att 
vi vanligen är omedvetna om dem. 
 
Exempelvis kan jag uppleva mitt tillstånd på två sätt, det vill säga att hjärnan 
kan ta emot budskap om mitt tillstånd på två olika sätt. Antingen via nerver 
eller så kemiskt via blodet. Det här brukar kallas för kanalberoende 
respektive tillståndsberoende. Den kemiska påverkan, genom hormoner eller 
kemiska ämnen bestämmer på vilket sätt jag behandlar de informationer jag 
får via nerverna. Nerverna säger ”du mår skit”, men om jag ändrat på 
hjärnans miljö, det fluidum i vilket hjärnan flyter, med exempelvis morfin, så 
säger jag kanske (om någon frågar) ”ja jag mår skit men det gör mig inget - 
jag kan strunta i det”. 
Kärnan i den medvetna upplevelsen av en känsla är de förändringar jag kan 
registrera med hjälp av de ändringar i nervimpulserna som berättar för mig 
hur min kropp mår. 
 
Jag tänker mig följande: 
Jag kan till exempel bli varse att en känsla har försvunnit. Jag har under en 
längre tid kunnat känna min sorg efter Johan, men så, en dag är jag som 
vanligt igen. Känslokroppen ”Johan-kroppen” har nu bytts ut till den gamla 
vanliga ”Tony-kroppen”. För några dagar ”var jag inte mig själv utan jag var 
mera av Johan eller (mer specifikt) jag var mitt känslosvar på att Johan är 
borta”. Nu är jag åter mig själv och det är som vanligt. 
Bilden av Johan och mitt kroppssvar flyter inte ihop utan kombineras 
snarast. Under det hela finns hela tiden min bakgrundskänsla, som är de 
fullständigt självklara informationer som jag får från min kropp flera 
gånger/sekund. Detta gör att jag kan säga ”jag själv mår bra men just nu 
sörjer jag Johan. Jag upplever ett kroppstillstånd som har med Johan att 
göra men jag själv mår bra under detta= jag är påverkad och inte riktigt mig 
själv” (se underrubriken till avhandlingen). 
 
Bakgrundskänslor är antingen angenäma eller oangenäma. De är grova och 
motsvarar lust/olust. De är en bild av kroppens landskap, dess 
sinnesstämning som kan vara ljus, mörk eller neutral. Damasio tänker sig att 
de är själva grunden för känslan/vissheten om ett ”själv”. De är kopplade till 
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våra föreställningar om den egna kroppen och eftersom kroppen genom sin 
starka homeostas är tämligen stabil så kommer detta att vara det enda som 
är stabilt över tid. Denna tysta (oftast) och självklara rapportering är basen 
för självet. 
Som avslutning på denna sektion ett citat.189 (s. 181): 
 
”Våra bakgrundskänslor, däremot, handlar om den egna kroppens tillstånd, 
och vår känsla av en personlig identitet och att detta är förankrat vid denna ö 
av illusorisk oföränderlighet, denna förblivande fond mot vilken vi blir varse 
alla de förändringar som uppträder i världen runtomkring oss.” 
 
Så vi får: 
 Primära känslor - grundläggande allmänna känslor - som skildrar vad 

angår alla. 
 Sekundära känslor - variationer av dessa primära känslor med en 

personlig prägel. 
 Bakgrundskänslor. 

Kritik av Damasio 

Jag börjar med min egen kritik. 
Att boken blivit mycket uppskattad är lätt att förstå. Den går att läsa som en 
deckare och är spännande och förförisk genom att den gömmer det ofta 
mycket komplicerade i Damasios tankegångar. Många omläsningar behövs. 
Jag störs dock avsevärt av några brasklappar som är instoppade här och var i 
texten. På några ställen (ss. 112, 184, 203, 204) slår han ett slag för en slags 
andlighet. Här tar den monistiske materialisten Damasio plötsligt avstånd 
från sin materialistiska övertygelse och blir dualist i sann Cartesiansk anda. 
Det är klart en idé sprungen ur idealismen om att det finns en ande/själ som 
är skild från materian. 
Detta för oss in på kunskapssubjektet (KS). Om det är så, som jag skrivit 
ovan (och Damasio verkar vara av samma mening) att vi i våra 
beslutsprocesser gör tidiga sållningar och att det finns grundläggande 
värderingar som styr dessa sållningar så måste dessa värdegrunder tydligt 
redovisas. 
Damasio förklarar sig vara materialist men står i själva verket på en 
idealismgrund. 
 
Koch (1956-) redogör i Science190 för en helt annan typ av uppfattning om 
hur hjärnan fungerar. Han arbetade tillsammans med nobelpristagaren 
Crick och de hävdar att varje medveten akt är kopplad till en bestämd bunt 
av nervtrådar som också har en specifik plats i hjärnan. Pyramidalneuron 
kan kommunicera över stora delar av hjärnan men inte holistiskt som ju 
Damasio tror. Det är kvalitativa, och inte kvantitativa, differenser i neuronal 
aktivitet som ger upphov till medvetande. Informationens komplexitet avgör 
och inte antalet neuroner. Neuronen är ordnade i mönster och dessa 
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mönster reflekterar en organisms livslånga inlärning liksom att där även 
finns föregångarnas erfarenhet i form av gener. 
 
Kaslow191 reagerar på Damasios många ursäkter över att han håller på att 
utplåna själen. Det är som om han själv har svårt med att detta kanske är ett 
resultat av hans eget arbete. 
William, A. & al192 testade psykopatiska individer utgående från Damasios 
hypotes om Somatiska Markörer. I ett kortspelstest som innebar stora risker 
borde psykopaterna vara riskbenägna, enligt Damasios idé att de kan vara 
skadade på sådant sätt att deras Markörer inte utlöses. Detta visade sig inte 
vara fallet. 
 
Några relevanta punkter hos Damasio 
Med relevanta menas här de för förståelsen och beskrivningen av STAT 
viktigaste av Damasios påståenden. 
1. I en undergrupp till pre-frontala cortex ingår system som försöker vara 

förnuftiga i det sociala. 
2. All kunskap är nedlagd i dispositiva representationer och de medfödda 

lagras i det Limbiska systemet. De styr alla processer som krävs för vår 
överlevnad och de kan inte vara medvetna. 

3. Somatiska markörer. 
4. Primära känslor. 
5. Bakgrundskänslor 
 

Summering av det statiska systemet (STAT) 
Jag skall nu presentera vad som sagts om STAT. De sammantagna 
påståendena från kapitel 1-3 utgör tolv stycken och de återfinns i slutet av 
kapitel 3. Kapitel 4 bidrar med hela 38 nya påståenden och jag har därför 
samlat alla i en tabell. (Tabell 1 i bilagan) Detta för att inte störa den löpande 
texten till övermått, då den redan blivit ansträngd med tidigare 
sammanställningar. 
Jag vill här framhålla att urvalet som jag gör från varje författare har styrts 
av två principer. Den första är att det finns ett uppenbart och tydligt 
släktskap mellan STAT och det aktuella begreppet/påståendet. Den andra 
principen är intuitiv och det betyder att det bara är min allmänna känsla som 
fått styra över valet. 
 
I Tabell 1 är hela materialet redovisat. Efter en uppdelning av de 50 
iakttagelserna under sex rubriker har jag så till slut formulerat det hela i 
löpande text med förhoppningen att det skall fungera som en definition av 
STAT. 
Det blev som följer: 
 
STAT kan definieras med följande punkter. 



 

126 

1. Allmänna egenskaper 

STAT är ett medfött, statiskt/invariant system med en egen agenda. Det är 
kopplat till det Limbiska systemet. Det Limbiska systemet och angränsande 
hjärnstam är välutvecklat vid födseln men har ”tomma” luckor som kan 
nyttjas av miljön. Tillväxten av hjärnan är genetiskt betingad medan dess 
mognad styrs av miljön. Tillväxt och mognad sker under 30 års tid och 
uppvisar två distinkta tillväxtperioder mellan 0-1,5 år och 8-10 år. Hjärnans 
mognad innebär också en ”beskärning” av de neuron som inte tas i bruk. 
Beskärningens grad bestäms av kvaliteten på anknytningen. Den 
allvarligaste skadan kan träffa de nerver som förbinder det Limbiska 
systemet med cortex (ingen primär känsla förmedlas). STAT fungerar 
mestadels omedvetet, liksom stora delar av hjärnans aktivitet är omedveten 
då det medvetna systemet inte klarar att bearbeta mängden information. 
STAT är en noumenal värld på samma sätt som Kant såg den yttre världen 
och det fungerar utanför tid och rum. 

2. Självet 

Det som vi uppfattar som oss ”själva” uppstår ur nervaktivitet knuten till 
delar av det Limbiska systemet. Denna känsla av ett ”själv” är vid födseln en 
möjlighet, en grund till det som med tiden kan bli ett självsystem. Denna 
grunds utbredning eller bärighet beror av anknytningen. 

3. Känslosinnet 

STAT är vårt sjätte sinne. Till våra fem sinnen kan man våga sig på att räkna 
in ett sjätte, känslosinnet (stavat med ett o). När vi hädanefter försöker att 
förstå vad som kan erfaras av oss utifrån den kroppsliga utrustning vi har 
(Kants projekt) så måste detta sinne räknas in. Rent anatomiskt är detta 
sinne annorlunda byggt än de andra sinnena. Våra fem första sinnen mynnar 
samtliga i cortex medan känslosinnet är knutet till det Limbiska systemet. 
Det kommunicerar via hormoner och bara till dels via nerver. Vi finner här 
det somatiska substratet för de fyra system som ger våra grundkänslor. De 
är:  
1. Systemet för sök/lust. 
2. Systemet för vrede/ilska. 
3. Systemet för fruktan. 
4. Systemet för panik. 
 
Vidare existerar primärkänslor och bakgrundskänslor.  
Primära känslor är förprogrammerade och ger upphov till automatiserade 
svar (rädsla/flykt). Med hjälp av pannloben kan dessa svar bli mer 
övertänkta. Damasio kallar dem då sekundära känslor.  
Bakgrundskänslor finns där hela tiden men observeras sällan. De är alltså 
vanligen omedvetna. De är inte svar på någon inre eller yttre retning utan en 
”bild” av kroppens tillstånd. De följer lust/olust kurvan och är grova. Enligt 
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Damasio utgör de själva grunden till vår förvissning om att vara ett ”själv”. 
Känslosinnet uppvisar, precis som hjärnan i stort, en betydande 
överkapacitet och med ”tomma” luckor som miljön kan nyttja. Med miljö 
förstås anknytningen inom vilken sfär den nödvändiga affektregleringen 
skall läras in och som skapar grund till en social kompetens. 

4. Logik 

STAT använder sig av en symmetrisk logik. I denna kan Freuds fem 
egenskaper för hans omedvetna bakas in. De framstår då som att vara olika 
former av tankemisstag. Peirces logiska slutledningsform abduktionen är 
nära släkt med den grovsållning Damasio nämner, vilken sker i ett lust/olust 
kontinuum som i sin tur styrs av grundläggande värderingar. Det vi inte 
gillar väcker vår olust. Abduktionen som den vetenskapliga processens första 
fas, utan vilken deduktion och induktion står utan arbetsmaterial, framstår 
som en viktig fas. Abduktionen kallas ibland för intuition. Den symmetriska 
relationsformen som är förhärskande i STAT skapar viss ordning i världen 
(och i oss). Kategorin relation kan användas för att skilja psykoanalys från 
psykologi, då psykoanalys = symmetri och psykologi = asymmetri. 

5. Språk 

Om vi lutar oss på Peirce så kan STAT tala ett slags språk. Det kan vi finna 
exempel på i det han kallar kategori 1. Det är ett språk av aning och antydda 
sammanhang. Musik passar in här, helst utan vokala inslag. 
Bions och Money-Kyrles ”tomma” tankar eller ”förbegrepp” skall också ingå 
här, liksom Jungs ”möjligheter till föreställningar”. Den avvikelse som 
Money-Kyrle gör när han breddar ”begrepps”-processen till att istället gälla 
”mängdigenkänning” vidgar ju synen på vad vi har med oss vid födseln och 
kan kanske också utgöra ett sätt att inte fastna i debatten om 
allmänbegreppens status. 
Hur detta skall förstås är inte lätt att avgöra. För mig framkallas sådana ord 
som beredskap, ”förberedd för” och ”många möjligheter”. Språket här är 
fortfarande öppet och har inte slagit fast något, det intresserar sig för ett 
antal möjligheter. 

6. Implicit minne och medvetande 

Det kallas också varierat kärnmedvetande eller basmedvetande. 
Trassligheten hos Damasio framgår när han säger ”att kärnmedvetandet är 
omedvetet”. 
Det implicita minnet innehåller dispositiva representationer från kroppens 
inre och de lagras på samma sätt som rapporter från yttervärlden. Amygdala 
verkar vara samlingspunkt. 
Detta medvetande som alltså arbetar omedvetet utför ett sållningsarbete 
som är värderande och leder till omedvetna beslut. Sållningen sker i skalan 
lust/olust och den sker med hjälp av somatiska markörer. Till sitt förfogande 
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har de våra fyra grundkänslor (se ovan) där lust=1 och olust=2-4. 
All kunskap är nedlagd i dispositiva representationer och de medfödda 
lagras i det Limbiska systemet. De styr alla processer som krävs för vår 
överlevnad och de kan inte vara medvetna. 
Minnet kan innehålla spår från fostrets tid i livmodern och de kan visa sig i 
drömmar. 
Detta minne/medvetande, som är mycket gammalt, har satt spår i världen i 
form av myter och religioner. 

Medfött eller inte medfött 
Jag har ju tidigare i denna avhandling haft inställningen att försöka se vad 
som föreligger vid födseln och skilja ut det från vad som händer sedan. 
Nu är det ju så att STAT har en utveckling också efter år 0, det mognar och 
anpassas efter miljön precis som hjärnan i stort. Jag vill dock på detta 
stadium följa ledstjärnan och det blir då uppenbart av mina uppställningar 
ovan att det innehåller material som inte skall var med om vi letar efter det 
medfödda. 
Efter att ha reducerat sammanställningen med det som utvecklas senare 
kommer jag så fram till följande krympta version. Punkt 2 ”Självet” är helt 
struken då formuleringen utsäger att det enbart föreligger som en 
”möjlighet”. 
Numreringen blir då ändrad. 

1. Allmänna egenskaper 

STAT är ett medfött, statiskt/invariant system med en egen agenda. Det är 
kopplat till det Limbiska systemet. Det Limbiska systemet och angränsande 
hjärnstam är välutvecklat vid födseln. STAT fungerar mestadels omedvetet, 
liksom stora delar av hjärnans aktivitet, då det medvetna systemet inte 
klarar att bearbeta mängden information. STAT är en noumenal värld på 
samma sätt som Kant såg den yttre världen och det fungerar utanför tid och 
rum. 
(Här har jag strukit allt som har med hjärnans mognad och utveckling att 
göra. Det innebär att beskärning (”pruning”) också tagits bort.) 

2. Känslosinnet 

STAT är vårt sjätte sinne. Till våra fem sinnen kan vi nu räkna in ett sjätte, 
känslosinnet (stavat med ett o). När vi hädanefter försöker att förstå vad som 
kan erfaras av oss utifrån den kroppsliga utrustning vi har (Kants projekt) så 
måste detta sinne räknas in. Rent anatomiskt är detta sinne annorlunda 
byggt än de andra sinnena. De mynnar samtliga i cortex medan känslosinnet 
är bundet till det Limbiska systemet. Det kommunicerar via hormoner och 
bara till dels via nerver. 
Vi finner här substratet för de fyra system som ger våra grundkänslor. De är:  
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1. Systemet för sök/lust 
2. System för vrede/ilska 
3. Systemet för fruktan 
4. Systemet för panik 
 
Vidare existerar primärkänslor och bakgrundskänslor. 
Primära känslor är förprogrammerade och ger upphov till automatiserade 
svar (rädsla/flykt). Med hjälp av pannloben kan dessa svar bli mer 
övertänkta. Damasio kallar dem då sekundära känslor. 
Bakgrundskänslor finns där hela tiden men observeras sällan. De är alltså 
vanligen omedvetna. De är inte svar på någon inre eller yttre retning utan en 
”bild” av kroppens tillstånd. De följer lust/olust kurvan och är grova. Enligt 
Damasio utgör de själva grunden till vår trosvissa känsla av att vara ett 
”själv”. 
(Här jag tagit bort det som har med miljön och hjärnans utveckling att göra.) 

3. Logik 

STAT använder sig av en symmetrisk logik. I denna kan Freuds fem 
egenskaper för hans omedvetna bakas in. De framstår då som tankemisstag. 
Peirces logiska slutledningsform abduktionen är nära släkt med den 
grovsållning Damasio pratar om, vilken ju sker i ett lust/olust kontinuum 
som i sin tur styrs av grundläggande värderingar. Det vi inte gillar väcker vår 
olust. Abduktionen som den vetenskapliga processens första fas, utan vilken 
deduktion och induktion står utan arbetsmaterial, framstår som en viktig 
fas. Abduktionen kallas ibland för intuition. Den symmetriska 
relationsformen som är förhärskande i STAT skapar viss ordning i världen 
(och i oss). Kategorin relation kan användas för att skilja psykoanalys från 
psykologi, då psykoanalys = symmetri och psykologi = asymmetri. 
(Denna punkt är oförändrad.) 

4. Språk 

Om vi lutar oss på Peirce så kan STAT tala ett slags språk. Det kan vi finna 
exempel på i det han kallar kategori 1. Det är ett språk av aning och antydda 
sammanhang. Musik passar in här, helst utan vokala inslag. 
Bions och Money-Kyrles ”Tomma” tankar eller ”förbegrepp” skall också ingå 
här, liksom Jungs ”möjligheter till föreställningar”. Den avvikelse som MK 
gör när han breddar ”begrepps”-processen till att istället gälla 
”mängdigenkänning” vidgar ju synen på vad vi har med oss som medfött och 
kan kanske också utgöra ett sätt att inte fastna i debatten om 
allmänbegreppens status. 
Hur detta skall förstås är inte lätt att avgöra. För mig framkallas sådana ord 
som beredskap, ”förberedd för” och ”många möjligheter”. Språket här är 
fortfarande öppet och har inte slagit fast något, det intresserar sig för ett 
antal möjligheter. 
(Denna punkt är oförändrad.) 
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5. Implicit minne och implicit medvetande 

Det kallas också varierat kärnmedvetande eller basmedvetande. 
Trassligheten hos Damasio framgår när han säger ”att kärnmedvetandet är 
omedvetet”. 
Det implicita minnet innehåller dispositiva representationer från kroppens 
inre och de lagras på samma sätt som rapporter från yttervärlden. Amygdala 
verkar vara samlingspunkt. 
Detta medvetande som alltså arbetar omedvetet utför ett sållningsarbete 
som är värderande och leder till omedvetna beslut. Sållningen sker i skalan 
lust/olust och den sker med hjälp av somatiska markörer. Till sitt förfogande 
har de våra fyra grundkänslor (se ovan) där lust=1 och olust=2-4. 
All kunskap är nedlagd i dispositiva representationer och de medfödda 
lagras i det Limbiska systemet. De styr alla processer som krävs för vår 
överlevnad och de kan inte vara medvetna. 
Minnet kan innehålla spår från fostrets tid i livmodern och de kan visa sig i 
drömmar. 
Detta minne/medvetande, som är mycket gammalt, har satt spår i världen i 
form av myter och religioner. 
(Denna avdelning är inte ändrad.) 
 
Den utvidgade versionen kommer att dyka upp igen i kapitel 6 när jag 
överväger hållpunkterna för att STAT kan höra ihop med självbildssystemet, 
SBS, som är innehållet i nästa kapitel. 
 
I ett försök att skapa en definition av STAT som är hanterbar och praktisk 
har jag nedan komprimerat definitionen ytterligare ett steg och då utgått 
från den reducerade definitionen som försöker att enbart ta med sådant som 
kan anses vara medfött. 
Det som kan anses vara konstaterat med störst säkerhet är STATs somatiska 
hemvist i det Limbiska systemet. Det är dess bas. 
Det Limbiska systemet193 börjar att ta form och en vanlig uppställning av 
dess delar är: 
Amygdala (mandelkärnan) - rädsla, aggression 
AccuMatte Blancoenskärnan - belöning, beroende 
Gördelvindlingen (Gyrus cinguli) 
Hypothalamus - frisätter hormoner, sköter hjärtat 
Sjöhästen (Hippocampus) - långtidsminnet 
Orbifrontala cortex - beslut 
Parahippocampala vindlingen 
Slutstrimman (stria terminalis) - ångest, stress 
Vårtkroppen (corpus mamillare) - minnet 
 
Dessa delar förutom orbifrontala cortex tillhör alla den gamla hjärnan, det 
vill säga det är sådant som vi också delar med djuren. Limbiska systemet är i 
stort moget vid födseln utom dess förbindelse med cortex. Den vikigaste 
informationen kommer via hormoner som sprids i den vätska systemet flyter 
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i. Kontakten med cortex sköts via kanaler, det vill säga neuroner/nerver vilka 
kan utsättas för den beskärningsprocess som nämnts tidigare (pruning). 
STAT är alltså grundat i hjärnans Limbiska system. 
 
Vad har nu STAT för struktur, vad är det? Ett svar är att det är vårt nya 
sinne, känslosinnet. Som sådant är det anatomiskt olikt de andra sinnena 
och arbetar också med en annan informationsförsörjning. Det är medfött och 
statiskt, det vill säga genetiskt bestämt och kan utsöndra känslor och vissa 
beteenden. Alla är stereotypa.  
Dess logik är den symmetriska som står begreppet oändlig nära. Själva 
logiken är utarbetad utifrån det matematiska oändlighetsbegreppet. 
 
 
Sammantaget kan jag nu formulera följande om STAT. 
Det: 
1.  är ett medfött, statiskt/invariant system med en egen agenda. Det är 

kopplat till det Limbiska systemet. Detta system är välutvecklat vid 
födseln. STAT fungerar mestadels omedvetet och är en noumenal värld 
(Kant) och fungerar utanför tid och rum. 

2. har ett eget sinnesorgan, känslosinnet, som förutom att sköta alla typer 
av känslor spelar stor roll i tanke/beslutsprocessen då det fungerar 
sållande i denna process början och det är värdestyrt. 

3. har en egen logik, symmetrisk logik. Det har också en egen 
slutledningsform, abduktionen, som tycks likna den 
grovsållningsmekanism som omtalas under punkt 2 ovan. Symmetriska 
relationer skapar ordning. 

4. har ett eget språk som antyds av Peirces kategori 1. Det är vagt och 
arbetar med antydningar. I sin begreppsbildning arbetar det med 
”förbegrepp” och har också ”möjligheter” till föreställningar. Det kan 
känna igen ”mängder”. 

 Språket är öppet och arbetar med möjligheter. 
5. har ett minne, implicit minne och ett bas(o)medvetande i det implicita 

(o)medvetandet. Detta (o)medvetande sköter valproceduren ovan med 
hjälp av lust och olustkänslor, vilka utgörs av våra fyra grundkänslor. 
Medfödd kunskap är lagrad som dispositiva representationer i det 
implicita minnet och härifrån styrs alla processer som krävs för vår 
överlevnad. Minnet kan innehålla spår från fostrets tid i livmodern och de 
kan visa sig i drömmar.Detta minne/(o)medvetandet har satt spår i 
omvärlden i form av myter och religioner. 

 
Detta STAT, det statiska systemet, anser jag skall vara psykoanalysens 
kunskapsobjekt och det är beskrivet i punkterna 1-5 ovan. 
En av avhandlingens syften är därmed nådd. Att hitta psykoanalysens 
kunskapsobjekt och att påbörja en beskrivning av dess egenskaper. 
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Till de ovanstående 5 punkterna kan två andra punkter läggas som är musik 
och drömmar. Att musik och drömmar är intimt kopplade till STAT är 
kanske självklart. De utgör så stora egna områden att jag inte kunnat ge dem 
den plats de förtjänar i denna avhandling. De skall dock räknas hit. 
 
Om vi nu ser på de fem punkterna så kan det vardagligt bli: 
Det här är en fabrik i min hjärna som har sitt säte i det Limbiska systemet 
och vars aktivitet jag mestadels är omedveten om. 
Jag kan bli medveten om dess existens via mina känslor. 
Det föreligger relativt klart från födseln men kan modifieras under hjärnans 
mognad och har redan fungerat under fostertiden. 
Det håller mig vid liv under tiden som min hjärna mognar. 
Det har vissa beteenden inbyggda för att försvara sig och mig och det 
övervakar hela min inre kropp. Det verkar att fungera mera utifrån ”hellre fly 
än illa fäkta” och det kan stängas av. Dock verkar det ha en egen agenda som 
kan ställa till med trassel. 
Det kan producera ett slags språk som karaktäriseras av symmetrisk logik 
och som gör att dess utsagor är mer antydningar om vissa sammanhang än 
att det kan slå fast dessa sammanhang. 
Det är en fabrik för musik och drömmar och den kreativa processens 
startpunkt, liksom för tänkandet. 
I tänkandeprocessen blir tidiga val viktiga och de sker enligt en värdeskala 
och styrs av känsla (lust/olust). Våra grundvärden kommer på detta sätt att 
spela in och styra vad som väljs bort. 
Om jag nu är omedveten om STAT så kan jag ändå säga att STAT sköter om 
mig väl. Det låter som att det är en god kamrat att ha inom sig. Det tar inte 
hand om allting och utifrån dess egen agenda kan det i vissa lägen komma 
att vända sig emot mig. 
 
Konsekvenser 
Jag vill till slut ta upp ett par konsekvenser av det som hittills blivit skrivet. 
För det första så vill jag hänvisa till min tidigare ”virus” metafor. STAT ser 
bara till sin egen överlevnad. Det betyder bland annat att STAT inte har 
någon moral. 
STAT har inte heller något kön och där finns ingen kroppslig lust, det vill 
säga ingen sexualitet. 
Kant trodde att moralen var medfödd. Om den inte ligger nedbäddad på 
annan plats i hjärnan än i STAT så är den inte medfödd. Detta förstås 
grundat i att STAT inte har någon moralisk instans. Det betyder att moral är 
något vi lär oss. 
 
Kant resonerade som följer:194 
Vi har, och vet att vi har, moraliska begrepp och kategorier. Det går inte att 
betvivla att dessa åtminstone har någon betydelse. Om de skall ha någon 
betydelse måste människan besitta någon grad av fri vilja. I den empiriska 
världen finns bara naturlagarna. Om vi har en fri vilja kan den inte tillhöra 
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den empiriska världen. Således finns inte alla delar av oss i den empiriska 
världen. Den totala världen måste då bestå av dels den empiriska dels något 
mer. Den fria viljan måste tillhöra denna andra värld och så måste vi också 
göra. Den fria viljan utövas från den delen av oss som inte är empirisk. 
Om moral är en kategori så är den medfödd. Moral finns i oss från första 
början. Om den är medfödd så ligger den i vart fall inte i STAT. Den kan ligga 
någon annan stans. 
Vilket nu än gäller så måste vi räkna med att vi har en amoralisk instans 
inom oss. Det är STAT. Om Kant räknade med att moral var medfödd så kan 
det vara så att det inte är fallet. Den är i så fall inlärd. 
Viljans frihet är ju en konsekvens av Kants påstående att moral finns. Om 
den nu inte finns på det sättet Kant trodde, påverkar det ju frågan om viljans 
frihet plus att en amoralisk instans är inbäddad i oss. 
Viljans frihet minskar därmed och determinismen knackar på dörren och vill 
breda ut sig. 
I inledningen till nästa kapitel kommer jag att peka på (via Gerholm) att 
Lévi-Strauss med sina teorier pressar den fria viljan ett stycke bakåt. Denna 
avhandling tycks fortsätta detta arbete och skjuta på ytterligare en bit. 
Möjligen kan en vilja anas, men den är i så fall inte fri. 
 
För det andra så ansluter det här till vad som tidigare sagts om Kant (sid. 77) 
Kant påstod att det vi kan erfara helt beror på det instrumentarium vi 
förfogar över i form av våra sinnen, vår mentala förmåga och de former som 
dessa sinnen anger, som de enda former kunskapen kan framträda i. 
Det är sammanfattat i Kants kategorier. Tid och rum samt 12 
förståndskategorier: enhet, mångfald, totalitet, realitet, negation, 
begränsning, ting, orsak, gemenskap, möjlighet, tillvaro och nödvändighet. 
Dessutom var Kant helt övertygad om att det finns en noumenal värld, vilket 
fick Wedberg (sid. 79) att dra slutsatsen att denna övertygelse hade sin 
grund i ett mentalt system som verkade utanför tid och rum. Kant hade själv 
sagt att det vi kan veta enbart tillhör det fenomenella. Kant utgår här från 
sitt STAT, det vill säga, från vårt kunskapsobjekt inom Kant och vi kan säga 
att han genom abduktion har en kvalificerad gissning eller intuition. Han 
gissar att det finns en oberoende objektiv värld. 
 
Till uppsättningen sinnen måste vi nu foga det nya sinnet, känslosinnet. 
Frågan blir om detta sinne i princip skiljer sig från våra övriga sinnen eller är 
de lika? 
Min egen arbetshypotes är att känslosinnet är helt olika mot våra övriga 
sinnen. För övriga sinnen kan vi utgå ifrån att de är lika för alla människor. 
Ögon och öron, seende och hörsel är sig tämligen lika världen över och 
säkert också över tid (när de väl var färdigbildade). 
Känslosinnet, däremot, är säkert unikt för varje människa. 
Om det nu är så att vår kunskap alltid börjar med en känsla eller intuition så 
kommer känslosinnet att utgöra en del av det instrumentarium som Kant 
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talar om. Det kommer dessutom att inta en central plats om det fungerar 
som kunskapens utgångspunkt. 
Till Kants idé om att instrumentet bestämmer vad som kan erfaras kommer 
vi att ställas inför frågan hur det nya instrumentet, eller den nya delen i vår 
verktygslåda för erfarenheter, kommer att påverka det vi kan erfara.  
Kommer känslosinnet att öka eller minska den del av världen som vi kan 
uppfatta eller blir det som förut? 
Den här komplikationen var aldrig aktuell för Kant, men vi måste nu antaga 
att Kant själv kommer fram till sina teser genom sitt eget instrumentarium, 
som alltså i hans fall (liksom för oss alla) även inbegriper hans känslosinne. 
Det han slår fast slår han fast genom de gränser hans utrustning stakar ut. 
Utrustningen låter honom ana, genom en kvalificerad gissning, att det finns 
en objektiv yttre värld. I detta har han hjälp av sitt känslosinne och precis så 
långt som det tillät honom. 
En annan konstruktion hos kunskapssubjektet kan ge andra gissningar, till 
exempel att det inte finns någon objektiv yttre värld. 
Kant omfattar sin gissning om en objektiv värld med visshet, men han kan 
inte bevisa dess existens, då han måste hålla sig inom det fenomenella. 
Den som inte tror på en objektiv värld är lika viss, som Kant var, om sin 
slutsats. Denna person har precis samma svårighet att bevisa den yttre 
världens icke-existens, då också han måste hålla sig inom det fenomenella. 
Om vi låter Hegel vara denna andra person så var hans intuition att den 
objektiva världen inte finns. Vem har rätt? 
Jag själv anser ju att Kant har rätt och Hegel fel och att Hegels ”magkänsla” 
för honom vilse. Jag har en tendens att uppfatta Kant som ”känsligare”. 
I avsnittet om Kant använde jag en nätmetafor och frågan blir nu om 
känslosinnet ger ett nät med tätare maskor? 
Det skulle betyda att personer med tillgång till sitt känslosinne är i besittning 
av ett instrument som ser längre än normalt. Om det vanliga är att vi alla har 
ett mikroskop så skulle en sådan människa ha ett elektronmikroskop. 
 
Denna fråga kommer att tas upp på nytt i samband med att jag genomför 
undersökningen av det eventuella sambandet mellan SBS och STAT i Kapitel 
6. 
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KAPITEL 5 
Självbildssystemet 

 
Om det första spåret i denna avhandling, letandet efter psykoanalysens 
kunskapsobjekt, närmast uppstod ur en teoretisk tomhet, har det andra 
kommit ur en alltmer påträngande klinisk erfarenhet. 
Detta andra undersökningsspår utgörs av idén om märkliga och inte helt 
adekvata självbilder hos oss människor. Idén mynnade till slut ut i ett 
begrepp om ett självbildssystem (förkortat till SBS) samt två till systemet 
knutna hjälpsystem.  
Slutsatserna i det här kapitlet är eller kan visa sig vara brofäste nummer två. 
Brofäste nummer ett är de slutsatser om psykoanalysens kunskapsobjekt 
som presenterades i Kapitel 3, sammanfattningen om STAT. Från detta fäste 
påbörjas en utbyggnad, som om det inte får fäste någon annanstans, måste 
ses som en brygga. Denna utbyggnad är Kapitel 4 med sina slutsatser. Om 
det visar sig att bryggan får fäste någon annanstans har vi fått en bro. 
Hållbarheten i ett sådant resonemang, som också avgör om Kapitel 4 skall 
ses som en brygga eller en bro, är ämnet för nästa kapitel, Kapitel 6. Där sker 
prövningen om ett eventuellt samband mellan STAT och SBS, det statiska 
systemet respektive självbildsystemet. 

Självbilderna 
Tanken på att vi har ett självbildssystem är en frukt av mitt kliniska arbete. 
Samtidigt med att jag började arbetet med att leta efter psykoanalysens 
kunskapsobjekt pågick en parallell process i mitt praktiska arbete. 
Uppmärksamheten riktades alltmer mot de storslagna uppfattningar om sig 
själva, som alla patienter, mer eller mindre, började visa upp. När mitt 
intresse ökade för dessa bilder av sig själva, som patienterna exponerade, 
började jag också att alltmer ifrågasätta riktigheten i dessa bilder. När jag så 
alltmer enträget började att påvisa diskrepansen mellan självuppfattningen 
och verkligheten, så följde alltid kränkthet och olika former av raseri. 
Raseriet riktades mot mig. Det kunde ta sig olika stark form. Det som 
framstod som entydigt var att självbilden alltid försvarades.  
 
Med denna utgångspunkt började jag mer medvetet samla material. 
Basfrågan var och är: Var hittar jag skildringar av självbilder om jag inte 
använder mig själv, patienter och andra människor i min omgivning? 
 
Jag redogör för mina fynd i följande ordning: 
 
Det startar med Freud 1914195 och hans tankar om självbevarelse kontra 
artbevarelse. 
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Jag spårar sedan de tidigare källorna till att självbilder är värt att studera. 
Där framstår Karen Horney som den viktigaste inspirationen. 
Efter Horney har sedan flera författare bidragit och viktigast är här Heinz 
Kohut. 
Så följer vad psykiatrin och begreppet vanföreställning har gett. 
Myter och religion behandlar jag tillsammans, då de för mig har en intim 
koppling. 
Den franske psykoanalytikern Bela Grünberger har betytt mest för idén om 
ett självbildssystem och då han utgår från en paradismytologi har 
paradismyter också hamnat i fokus. 
Så följer en preliminär definition av självbildssystemet, SBS. Förutom 
bilderna av självet så påstår jag att det går att koppla en livsåskådning till 
dem. Det sker enligt ekvationen: Om självbilden är X så måste det betyda att 
livsåskådningen är Y. 
SBS har också ett sätt att försvara sig på. Det var den andra erfarenheten 
från kliniken och denna idé får här ett innehåll. Här defineras begreppet 
självbildsbevarelsedrift.196 
Slutligen beskriver jag självbildssystemet i sin helhet. 
 
Innan jag startar vill jag säga något om den begreppsförvirring som råder 
vad gäller termerna självet och narcissism eller det narcissistiska systemet. 
1914 funderade Freud197 över våra två roller dels som individer dels att vi 
tillhör en art (homo sapiens). Han tänker sig att det behövs två slags 
drift/energi system. Ett knutet till oss som individer och det andra till oss 
som en del av en art. Vad gäller individen kallar han denna drift 
”Selbsterhaltungstrieb” (självbevarelsedrift). För arten väljer han 
”Sexualtrieb” (artbevarelsedrift). Den energi som förser dessa drifter med 
kraft kallar han ”Intresse” och ”Libido”.  
Freud som i hela sitt liv bollade med tanken på två slag av viktiga drifter198, 
kunde aldrig släppa tanken på sexualdriftens primat. Det var likadant nu, 
1914, att den självuppehållande driften med sitt ”Intresse” aldrig utvecklades 
till något som var likvärdigt sexualdriften. Eftersom Freud då bara har en 
drift kvar, som rör arten, kan han inte förklara varifrån energin till 
självbevarelsedriften kommer. Den kunde nu bara komma ifrån arten och 
”Libidon”, så han lät denna energi låna ut lite till självet och han kallar då 
denna för ”narcissistisk libido”. Den är ju egentligen samma sak som han 
tidigare kallat självbevarelsedrift, men den har nu ingen egen energi utan har 
fått låna av sexualdriften. 
Det här är i grunden en svårförståelig tankekonstruktion. Den börjar med att 
individen/självet har ett eget arbete att sköta: att uppehålla sig som individ. 
För individen måste det då gå före artintresset. Samma sak gäller arten. 
Arten går före individen. Att arten på något sätt skulle bry sig om individen, 
som ju Freud med denna sin nya konstruktion påstår, är svårsmält. Han 
påstår ju, de facto, att arten skulle låna ut en del av sin egen drivkraft till 
individen. Rent evolutionärt är det en tveksam tanke. Arten offrar ju 
självklart den individ som inte tjänar artens fortlevnad. 
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Om man undviker Freuds tankemisstag, så kan man hålla kvar termerna 
självbevarelsedrift/intresse och se att narcissism står för den 
självuppehållande kraften. Narcissism framstår då som helt nödvändig för 
individens fortlevnad och inte som ett patologiskt tillstånd. Utan narcissism 
inget själv. Narcissism är helt enkelt självbevarelsedrift. Det som 
upprätthåller självet är självbevarelsedriften. Det som upprätthåller arten är 
sexualdriften. Jag skall så här långt hålla fast vid att det finns två drifter, 
men kommer senare att ifrågasätta båda. Freud är i detta stycke biologisk i 
det han som exempel på dessa drifter anger hunger och kärlek. Det är mer 
komplicerat än så. 

Omnipotenta självbilder 

En av källorna till detta arbete är mitt intresse för självet och våra självbilder 
(se inledningen). Jag hade redan som 18-årig vårdare på Långbro sjukhus 
upplevt de grandiosa bilder vissa patienter hade om sig själva. Det som var 
nytt, och som kliniken gett, var insikten att även friska människor bar på 
sådana bilder i sina hemliga fack. Mer eller mindre storslagna tankar om det 
egna självet var ett normalfynd. Att människor är storslagna var förstås 
ingen nyhet, men att även de som på ytan inte tedde sig så, visade sig 
innehålla idealiserade uppfattningar om sig, var en nyhet. Vidare kunde 
avvikelserna gå åt två håll dels som överdrifter dels som underdrifter. Frågan 
uppstod då om deras ursprung och varför var självbilderna inte korrekta? 
 
I inledningen till den svenska utgåvan av Lévi-Strauss bok ”Det vilda 
tänkandet”199 skriver Tomas Gerholm att Lévi-Strauss med denna bok 
ytterligare begränsar tanken om att människan skulle ha en fri vilja. Lévi-
Strauss fortsätter i själva verket den decentrering av människan som 
inleddes av Kopernikus. Efter honom befann sig inte människans hem i 
universums centrum. Efter Darwin var människan inte längre skapelsens 
krona. Efter Freud var människans medvetande inte längre personlighetens 
kärna och med Lévi-Strauss är människan inte längre ett aktivt skapande 
subjekt: hon flyttar bara på en viss given rekvisita och det sker på ett ytterst 
förutsägbart sätt. 
Detta skildrar det historiska utdrivandet ur paradiset.  
 
Om jag fattar Gerholm rätt så händer följande:  
Människan uppfattar sig till en början som universums centrum (precis som 
barnet) vilket är en megaloman idé. Sedan kommer nedmonteringen av 
denna föreställning där vi alltmer får uppge vår tänkta centralposition. Det 
megalomana har alltså följt oss under lång tid. Att göra oss märkvärdigare än 
vi är har människan alltid hållit på med. Vi skall senare ställa frågan om vi 
kan låta bli eller finns här ett tvång inblandat. 
Om Gerholm har rätt och ett utdrivande ur paradiset faktiskt har skett hur 
kommer det sig då att det hos den enskilde finns kvar i sådan grad? Har 
decentreringen bara skett på ytan eller hur skall det förstås? Kan det månne 
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vara så att varje individ måste upprepa denna historiska resa från att 
uppfatta sig som världens centrum till att inse att en plats ute i periferin är 
mera trolig? Det här skulle vara en parallell till att den individuella 
kroppsutvecklingen följer ett mönster som vi som art redan genomgått 
(ontogenesen följer fylogenesen).  
Att decentreringen är historisk betyder att vi människor har drivits ut ur 
paradiset, men det behöver inte gälla för individen, vilket leder till att varje 
individ kan återfinnas på en punkt någonstans i denna utdrivningsprocess. 
Den psykiska utvecklingen skulle då följa samma mönster som gäller för den 
somatiska. 
Utdrivandet ur paradiset har då skett för arten och individen har en 
möjlighet att under sitt liv följa samma bana. 
 
De första mera medvetna tankarna om det som skulle bli hypotesen om ett 
självbildsystem och dess ursprung, kommer från min utbildning till 
psykoanalytiker. Jag tillhörde från 1969 den Holistiska föreningen för 
psykoterapi och psykoanalys. Det var en gren av den neofreudianska eller 
kulturella analytiska skolan i USA. Den hade bildats av analytiker som flytt 
undan nazismen i Tyskland och Europa på 1930-talet. Till de mer kända 
namnen hörde Karen Horney, Eric Fromm, Frida Fromm-Reichman och 
Henry Stack Sullivan. 
Alfred Adler uppfattades allmänt som grundare av denna rörelse. Detta dels 
för hans egen och från Freud fristående skola, individual psykologin, dels för 
hans socialistiska övertygelser. Holistiska föreningen tillkom 1968 och dess 
medlemmar var barn av sin tid. 
 
Horney (1885–1952)200 utvecklade i ett flertal böcker en neuroslära. I botten 
ligger en tro på ett ”verkligt” jag eller själv. Om detta inte blir ”förverkligat” 
så tvingas vi bli något annat. Vi får då en neuros. 
Det finns tre typer som en sådan neuros kan anta. De är alla försök till 
lösningar på den allmänna konflikten mellan det ”verkliga” jaget och det 
”falska” jag som vi tvingats att bli. 
Horney kallade dessa lösningar för: 
 Den expansiva lösningen. 
 Den självutplånande lösningen. 
 Resignationen. 
 
Den expansiva lösningen 
Här säger Horney att när patienten talar om sig själv så identifierar han sig 
med ”idealbilden” av sig själv. Det är ett imponerande jag och överlägset alla 
andra jag. Livets värde ligger i förmågan att behärska livet. Den värsta 
farhågan är alla former av hjälplöshet, mest, förstås, den egna. Arrogant 
hämndlystnad och våldsamma raserianfall kan förekomma i samband med 
att idealbilden inte blir bekräftad utifrån. 
 



 

139 

Den självutplånande lösningen 
är en motsatt lösning, mot den expansiva, med en uttalad tillagsinställning. 
Hjälplöshet och lidande är det som idealiseras här. Hjälp, beskydd och 
”kärlek” är det som eftersträvas. Det finns en form av behärskning av livet 
även här, men den går ut på att lura andra till ett omhändertagande, främst 
av medlemmar av den ”expansiva” typen. 
 
Resignationen 
Denna lösning har varken den expansiva typens utåtriktade sätt eller visar 
tecken på underkastelse som hos den självutplånande, utan här är idealet ett 
avstående. Man håller sig för sig själv. 
 
Den expansiva lösningen innehåller självbilder som är storslagna. Lusten till 
hämnd är en del av ett homeostatiskt system, som jag senare kommer att 
påstå finns hos oss alla och raserianfall en del av samma system. Horney 
talar också om ”aktualisering” av jaget. Det betyder att den expansive av 
omgivningen kräver en ständig bekräftelse av de storslagna självbilderna. 
Om detta inte sker och raseriet inte heller kan framkalla dem, ligger ett 
rasande självförakt på lur. Det tar sig ibland formen av självmord. 
 
De sista raderna ovan är början på det jag senare (och nedan) kommer att 
kalla problemet med självdestruktion. Raseriets försvarsfunktion har inte 
fungerat och raseriet vänds nu mot det egna självet. 
 
Jag anser idag att Horney utgår från en grundsyn på oss människor som jag 
uppfattar som felaktig. Idén att det ”därinne” i oss ligger en kärna av ett 
”verkligt själv” som bara väntar på att få komma fram och växa, tror jag skall 
ses som ett missförstånd. Något sådant gives inte. ”Självförverkligande” 
fanns för Horney som en drift eller naturlag, vilket är en teleologisk 
förklaringsmodell och tror jag, ingen bärkraftig tanke. 
Horney bidrar till mitt formande av självbildsidén med: 
Storhetsbilder (expansiva och självutplånande som enligt symmetrisk logik 
är samma sak). 
Ett system som försvarar bilderna. 
 
Efter Horney har sedan ett flertal författare bidragit med delar till det som 
till slut framstod som idén om ett självbildsystem (SBS). 
 
Till exempel: 
Freud skrev om omnipotens 1914.201 

”Omnipotens of thought is a cluster of interrelated phenomena among 
which we have to consider megalomania: on overestimation of the power 
of their wishes and mental acts, omnipotence of thoughts, a belief in the 
thraumaturgic force of words, and a technique for dealing with the 
external world- magic- which appears to be a logical application of these 
grandiose premises”. 
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Freud kopplade detta till narcissism och till ett animistiskt tänkesätt som 
kan uppträda i närheten av mystiska upplevelser. 
 
Matte Blanco202 säger att omnipotens motsvarar en mycket primitiv nivå 
som vi kan hitta blott i STATs djupaste skikt. Att ord skulle kunna orsaka det 
de säger i omvärlden är ett klart uttryck för hur det inre bytts ut mot det 
yttre. Freud hade också anmärkt att det verkar som om egot kunde fröjda sig 
på ett hemligt sätt när de omnipotenta fantasierna på något sätt blivit 
tillfredställda (det jag kallar narcissistisk triumf senare). 
Själva begreppet ”omnipotens” utgår ifrån att det finns oändliga mängder, 
det vill säga det som är utgångspunkten för Matte Blancos påstående att 
logiken i STAT är symmetrisk. 
Dessutom måste ”idealisering” vara likt omnipotens för egen del, men att det 
då tillskrivs objektet. Om jag inte är omnipotent så kan exempelvis mamma 
vara det. 
 
Winnicott (1896–1971)203 beskriver också barnets känsla av omnipotens när 
modern tillfredställt barnets behov liksom magiskt, det vill säga barnet kan 
tro att det själv frambringat det önskade objektet. Det betyder att barnet 
ännu inte behövt uppleva sitt behov, utan modern har anat sig till detta och 
bringar det önskade. Barnet tror att det är fantasin/önskan som framkallar 
det önskade. 
 
Meltzer (1922–2004)204 beskriver allvetandet eller ”jag vet allt som finns att 
veta”. Detta kan också vara en del av en tidig självbild 
 
Modell (1924-) 205arbetade med en överföringsmodell som han kallade 
”kokongöverföring”. Patienten såg på sig själv som fri, oberoende och inte i 
behov av någon annan människa. Hon var som i en kokong. Det hon inte 
märkte var att kokongen var fästad vid en gren i ett träd. Trädet bar 
kokongen. Trädet var den absoluta förutsättningen för hela hennes liv.  
Till exempel så kunde det här utspela sig i ett parförhållande, där analytikern 
såg att patienten var helt beroende av sin partner. Patienten såg inte detta 
utan levde i sin (falska) övertygelse om sitt eget oberoende. Patienten vänder 
ryggen till sitt beroende. Hon lever med en falsk självbild. Det här liknar 
Horneys expansiva lösning. 
 
De fem ovanstående författarna tillför olika saker om omnipotens, allvetande 
och oberoende som är tidiga (eller sena) uppfattningar om självet. 
 
Kohut (1913–1981)206skildrar självobjekt i form av: 
 En grandios och exibitionistisk bild av självet. 
 En idealiserad föräldrabild. 
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Fosterstadiet och en tid därefter kan för barnet vara den tid då den 
fullständiga narcissistiska tillfredställelsen kan komma till uttryck. Den 
skulle innebära en allmaktskänsla (oceanisk känsla). Under denna fas är de 
grandiosa självbilderna maximala och barnet vill gärna stanna kvar här för 
evigt. Kohuts bidrag är hans insikt att barnet kan föra över dessa första 
självbilder till andra objekt, som då får dessa egenskaper. Det här sker 
genom bildandet av självobjekt där idealiserade uppfattningar om 
föräldrarna är en form. De grandiosa egenskaperna kan i princip överföras 
på en mängd objekt men också annat kan fungera som substrat, till exempel 
institutioner, grupper och även döda ting (bilar). 
De är alla avbilder av självet och räknas av barnet som en egendom. På detta 
sätt kan sedan barnet vara nära sig själv såsom det nyss var, optimalt och i 
”paradiset”. Det är ett återupprättande. Barnet har tvingats ut ur sin första 
uppfattning om sig själv och söker nu att rädda delar av detta tillstånd 
genom att skapa sina självobjekt. Själva bilden har då undgått att försvinna 
och finns kvar och barnet kan genom att vara nära sitt självobjekt fortsätta 
att njuta av den oceaniska känslan. 
Självet har, alltså, ursprungligen all fullkomlighet och makt och består av 
storhetsfantasier. Omvärlden innehåller alla svaga och ofullkomliga 
egenskaper. 
De grandiosa fantasierna måste tillåtas och de kan bara lämnas i små steg. 
Vid både för stora och för små steg hotar den arkaiska nivån att 
permanentas. 
Att till slut släppa den omnipotenta kontrollen över självobjektet 
(självobjekten) är den svåraste processen i människans utveckling207. 
 
Narcissistiskt raseri är också föremål för Kohuts intresse. 
Narcissistsikt raseri är det som utlöses om självbilden blir kränkt, det vill 
säga ifrågasatt. 
Kohut skriver208: 
”Hämndbegäret, behovet att ge igen för en oförrätt, att eliminera en 
förolämpning, likgiltigt med vilka medel, och ett djupt rotat obönhörligt 
tvång att fullfölja dessa syften, ett tvång som inte lämnar någon ro åt den 
som utsatts för en narcissistisk kränkning - det är de kännetecken som är 
karaktäristiskt för det narcissistiska raseriet i alla dess former och som 
skiljer det från andra former av aggression.” 
Raseriet syftar till att för gott utrota källan till raseriet, vilket gör denna form 
av aggression till den farligaste som finns. 
Raseriet har många former, inte bara det öppna anfallet utan många dolda 
sätt att uttrycka sig på.  
Jag skall antyda en form. 
Vissa människor utstrålar något liknande ”mig skall du inte kritisera för 
då…”. De har liksom en kappa av raseri omkring sig och den skrämmer alla. 
Det gör att personen ifråga aldrig blir ifrågasatt. En av terapeutens uppgifter 
är att göra just det som alla andra undviker, nämligen att ifrågasätta denna 
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persons uppfattning om sig själv. På grund av sin ”raserikappa” är en sådan 
här människa mycket ensam.  
 
Det viktigaste hos Kohut är: 
 Självbildernas ursprungliga utseende (omnipotens, storhetsidéer) och 

deras omvandling i form av självobjekt och idealiserade föräldrabilder. 
 Raseri av speciellt slag, vid kränkning av självbilden. 
 
Jag avslutar denna sekvens med ett ytterligare exempel. 
Patienten mår uppenbart dåligt av den diskrepans som föreligger mellan 
faktisk arbetsförmåga och den upplevda förmåga som självbilden förmedlar. 
Det kan exempelvis röra sig om faktisk fysisk arbetsförmåga. Om patienten 
inte kan justera de krav, som självbilden dikterar, kommer han/hon att till 
slut arbeta ihjäl sig eller (vanligare) utveckla kroppsliga symtom. Då 
terapeuten påtalar denna diskrepans, följer vanligen någon form av 
raserisvar från patientens sida. Även om terapeutens intention är att 
intressera patienten för möjligheten att se närmre på självbildsystemet och 
kanske på sikt kunna reducera en del av de värsta kraven som självbilden 
fordrar, så uppfattar patienten det som att bli berövad något. 

Psykiatri och vanföreställningar 

Inom psykiatrin har fenomenet med överdrivna självbilder varit känt sedan 
länge. De ingår ofta som symtom vid vissa sjukdomstillstånd. 
Storhetsvansinne är ett vanföreställningssyndrom som uppvisar en förhöjd 
självkänsla, allmakt, oerhörda kunskaper, märkvärdig identitet eller speciell 
kontakt med kända personer eller gudar. 
Det kan ses vid schizofreni, manier, syfilis och också orsakas av allehanda 
gifter och droger samt vid vissa former av demens. 
 
Vanföreställningar 
Det slog mig att det fanns en koppling mellan felaktiga självbilder och 
vanföreställningar. En felaktig självbild, den må gälla en förmåga eller 
kroppens utseende, är ju en slags vanföreställning.  
Begreppet vanföreställning är svårt att definiera. David, A209 menar, med 
många andra, att det är omöjligt. Var går gränsen mellan det sjuka och det 
allmänt vedertagna i ett samhälle? Det blir speciellt svårt vad gäller religion. 
Att skilja på en religiös vanföreställning och en troendes förtröstan på 
föreställningar som en sekulär människa skulle kalla just en vanföreställning 
är ej helt lätt. 
 
Karl Jaspers (1883–1969) kriterier210 för en vanföreställning är:  
 Trosvisshet, föreställningen hävdas som en absolut sanning. 
 Går ej att ändra trots motargument eller bevis på motsatsen. 
 Innehållet är falskt eller omöjligt (ren lögn, bizarrt). 
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Dessa kriterier gäller också för till exempel en felaktig kroppsbild hos en 
anorektiker, även om det hela inte är lika stabilt över tid. 
Det som jag fann mest uppseendeväckande var dock detta inslag av det 
storslagna och grandiosa som jag alltmer fann hos alla patienter. Det var 
sällan larmande eller lätt att upptäcka utan levde ett liv i det tysta. Ofta var 
patienten helt ovetande och många gånger kunde jag bara ana mig till det 
genom saker som patienten gjorde. Exempelvis ensamsegla över Atlanten 
utan segelvana. Bakom en sådan handling torde det ligga en självbild som 
inte kan vara helt korrekt. 
 
Huvudfrågan kom att bli: var kommer detta ifrån och varför tycks det finnas 
hos alla? Så här i efterskott undrar jag varför detta kom att uppta mig? Det 
ursprungliga var ju själva undringen över att självbilden drog åt det 
grandiosa hållet och att det just var grandiost. Varför då? Över och 
underdriften av självbilden är underligt som fenomen, eftersom en korrekt 
självbild borde vara det normala. Att våra självbilder avviker från faktiska 
förhållanden är något som vi i vardagslivet tycks acceptera hos varandra och 
bara i extrema fall ställer till problem. 
Jag kallade fenomenet för ”märkvärdighetssystemet”, då det genomgående 
temat tycktes vara just det, att på olika sätt framstå som lite bättre (eller 
sämre) än andra. Det löste ju inte frågan om ursprunget och inte heller 
frågan om det specifika innehållet. Jag använde också två bilder för att 
komma vidare. Den ena var en enkel ekvationsliknande bild:  
Omnipotens skall bli potens. Omnipotens = potens + luftiga idéer. Potens 
skall uppfattas som att omnipotensen har avslöjats och blivit utsatt för de 
prov som visar vad som var potens i omnipotensen. 
Bilden skulle tydas som att omnipotens skall omvandlas till potens, vilket då 
skall skildra en önskvärd utveckling. Omnipotens som är en idé omvandlas 
till något faktiskt, nämligen potens. 
Den andra var en cirkel.  
Från cirkelns mittpunkt skulle jag röra mig mot dess periferi. Från att, som 
barn, ha uppfattat mig som världens mittpunkt skulle jag röra mig mot en 
plats som är mer perifer och sannolikt mer realistisk. Var inte det här en bild 
över livet? Från det mycket märkvärdiga fram till den adekvata självbilden. 
 
Av detta drar jag slutsatserna: 
 
Att storhetsfantasier är vanliga vid vissa sjukdomar. Det är dock en flytande 
skala i vad som kan anses vara sjukt eller friskt, beroende på sammanhanget. 
Att vanföreställningar beror av sammanhanget. En sekulär människa kan se 
vissa religiösa föreställningar som vanföreställningar, vilka inom den 
religiösa gruppen inte anses vara annat än normala. 
Att mognad kan skildras som en färd från att uppfatta sig som världens 
mittpunkt till att inta en perifer plats. 
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Myter, religion och världsåskådning 

Myter 

Om fascinationen för myter ligger i att de kan ses som en spegelbild av vårt 
inre liv och tankar så blev de nu min nästa anhalt. Har myterna något att 
säga om självbilder? 
Inom en religion är en myt en enskild religiös berättelse. Religiös berättelse 
är ofta en skildring av gudomliga skeenden som inverkar på människors liv. 
De kan handla om världens, människans eller ett samhälles uppkomst. Om 
vi har en samling av sådana myter får vi en mytologi. 
Sägnen som liknar myten är bunden till en tid och ett rum. Sagan är till för 
att underhålla och möjligen undervisa. 
Myten skildrar en ideologi och kan ses som en filosofi. 
Myt kan också betyda skröna eller osann berättelse, ogrundat påstående. 
 
En definition av ordet mytologi i Nordisk Familjebok 211: 

”(Grek. Mythología) är kunskapen om myter. Ofta nyttjas dock ordet 
tillika i mera konkret bemärkelse om myterna sjelfva i deras 
sammanhang. Mythos (myt) är ett grekiskt ord, som i vidsträcktaste 
mening betecknar hvarje slag af muntligt meddelande eller berättelse. 
Men redan hos forntidens greker sjelfva betecknades därmed 
företrädesvis berättelser om den förhistoriska tiden. ”Myt” motsvarar 
således hvad vi kalla fornsaga, vare sig att dennas innehåll tillhör 
gudarnas eller menniskornas verld. Icke sällan nyttjas dock ordet i ännu 
inskränktare bemärkelse om den egentliga gudasagan till skillnad från 
hjeltesagan. Mytologi blir i sådant fall liktydigt med framställning och 
utredning av de sagor, i hvilka folken gifvit uttryck åt sina föreställningar 
om gudarna, eller, med andra ord, åt sin religiösa tro. Folkens religiösa 
föreställningar utveckla sig enligt sakens natur i ganska olika riktningar. 
Och om de än stundom visa en i ögonen fallande öfverensstämmelse, ofta 
en följd av gemensamt ursprung, gäller det dock såsom regel, att hvarje 
folk utbildar sin gudalära i öfverensstämmelse med sitt egendomliga 
skaplynne.” 

 
I slutet av Myternas värld212 står ungefär: I myterna finner vi en djup 
kunskap om naturen, även om människans natur, återspeglad i dem. Allting 
däri verkar förvandlat, men trots detta på ett dunkelt sätt igenkännligt. 
Myten är en slags medlare mellan det vi vet och det vi ännu inte vet. Den är 
det skimrande mellanspelet mellan medvetande och skapande kaos. 
 
Att forska i och om myter är en helt egen vetenskap. Som i alla väl 
beforskade kunskapsområden finns där en mängd olika angreppssätt och 
skolbildningar. 
Jag kallar mitt eget närmande för naivt. Myterna handlar alltid om vårt inre 
liv. 
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Jag jämställer vidare myter och religiösa föreställningar då de för mig tillhör 
samma kategori av fenomen.213(se nedan). 
 
Myter kan klassificeras efter sitt innehåll. I sådana uppställningar återfinns 
ingen grupp som kan kallas ”myter om megalomani och grandiositet”. Dessa 
hittar vi istället i skildringarna av olika religioner och deras gudar och de 
egenskaper gudarna tillskrivs. Fältet är mycket stort så jag får nöja mig med 
enstaka nedslag. 
Myter om skapelsen och om död och pånyttfödelse är också källor till 
självbilder, men de, tror jag, riktar sig mot senare skeden av vår inre 
utveckling. 
Några drag är gemensamma för många religioner och deras gudsskildringar. 
Om vi ser till mytinnehållet och dessutom uppfattar det som projiceringar av 
tidiga självuppfattningar, så kan följande vara exempel på dessa. 
 Allsmäktighet 
 Omnipotens 
 Omnipresence 
 
Allsmäktighet 
Används ibland synonymt med omnipotens och syftar då på makt som är 
gränslös eller outtömlig. Monoteistiska religioner brukar i regel tillskriva 
guden dessa egenskaper. 
Förutom allsmäktighet brukar allvetande, allestädesnärvaro och oändlig 
kärleksfullhet tillskrivas gudomen (gäller för de flesta monoteistiska 
religionerna). 
En tolkning av begreppet är att gud kan överskrida logikens lagar. Talet ett 
kan vara ekvivalent med talet två då guden inte behöver följa logikens lagar. 
Här känner vi igen Matte Blanco och den symmetriska logiken som just kan 
påstå att 1=2.214 
Under medeltiden ledde kontroverser kring begreppet till utvecklandet av 
det matematiska konceptet, oändlighet215. 
 
Omnipotens216 
Begreppet har ställt till mycket trassel för filosofin genom tiderna. Man har 
till exempel hävdat att den traditionella guden har oförenliga egenskaper om 
dessa är: existens, omnipotens, allvetande och moralisk perfektion. Så går 
moralisk perfektion inte ihop med skapandet av det onda.  
I begreppet har traditionellt ingått: maximal kraft/styrka, maximal storhet 
eller perfektion. 
 
Omniprecense 
Är att ha egenskapen att kunna vara närvarande överallt, vilket inom logiken 
är en omöjlighet. 
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Religion 

Till slut kan jag fråga mig om inte själva det faktum som består i alla 
religioners närvaro (och jag räknar då in andra utopiska läror som 
exempelvis marxismen) inte är den främsta källan till kunskap om hur vi ser 
på oss själva och världen. 
Först några ord om religioners utbredning.217 År 2007 redovisas att 84% av 
jordens befolkning anser sig tillhöra någon form av religion. Kristendomen 
svarar för 33% och islam för 21%. Av de 16% ”ickereligiösa” är hälften eller 
8% troende på en personlig gud men betraktar sig inte som religiösa. Det ger 
oss 92% av jordens befolkning som troende på en gudom. Om andra läror 
med utopiska ideala föreställningar räknas in blir siffran högre. 
Anderberg 218 låter via Hjalmar Söderbergs Martin Birck fråga:” Hur 
kommer det sig att så många faktiskt tror på det som religionerna hävdar?”  
I de flesta kulturer är religionen så självklar att den inte ifrågasätts. Två 
teorier har dominerat för att förklara vad religion är. En menar att de är en 
psykologisk företeelse och den andra betonar religion som ett socialt kitt. 
Anderberg tar upp två nyutkomna böcker. Todd Tremlins (1965-) ”Minds 
and Gods” och Barbara Kings ”Evolving God”. De representerar dessa två 
inriktningar.  
 
Det sociala samspelet hos Homo erectus, deras sociala kitt, anses vara en 
viktig del i deras förmåga att sprida sig. Neanderthalarna, 350.000-28.000 
f.v.t.b. kan tänkas ha haft en mental förställningsförmåga och en empati som 
tillåter en religion att växa fram. 
Tremlin, som sammanfattar kognitionsforskningens senaste rön, menar att 
människans psyke inte har förändrats sedan denna tid. De själsliga 
mekanismer som ligger till grund för religionen finns kvar. De ligger i vårt 
arv, men vi har rört oss till nya miljöer, som egentligen inte längre fordrar 
dessa mekanismer. De kanske en gång var viktiga för överlevnaden men så 
inte idag. Hjärnan lever kvar vid denna tid, medan vår tid (miljö) för 
åtminstone några av oss inte längre fordrar dessa själsliga mekanismer. 
Religionen skall därför ses som en ”biprodukt” av mentala processer som 
utformats för andra, men funktionellt likartade syften.  
 
Två saker kan vara viktiga när det gäller att förstå religion som fenomen: 
 Vårt behov av att förstå. 
 Vårt behov av kontroll och förutsägbarhet. 
 
Det vi inte kan förstå gör vi gärna förståeligt genom att projicera in något 
som redan är förstått (projektiva test) och det som sker, utom vår kontroll, 
kanske någon annan kontrollerar, en ande eller gudom. Ren slump är svårt 
att acceptera. Denna förmåga att spåra upphovsmän till olika 
naturföreteelser är släkt med det vi kallar ”mentalisering”, det vill säga vår 
förmåga att föreställa oss en annan människas inre bevekelsegrunder. 
Tremlin insisterar på att det som förenar alla religioner är just tanken på 
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gudomliga ingripanden i världen. King ser religion som ett socialt kitt och 
inte som ett genetiskt arv. 
Det gudomliga skulle alltså kunna vara ett behov av att kontrollera vår värld. 
Att detta synsätt konkurrerar med vetenskapen torde stå klart. 
 
Som avslutning på diskussionen om religion ett par inlägg. Det första är ur 
Richard Dawkins (1941-) bok The God Delusion från 2006.219 
En sammanfattning som Dawkins gör är att det nästan säkert kan 
konstateras att det inte finns någon överjordisk skapare och att tron på en 
personlig gud uppfyller alla kriterier på att vara en vanföreställning, vilket 
han definierar som en fast falsk tro som behålles trots bevis på dess motsats. 
 
Det andra är ur en artikel av Boyer220 som har titeln ”Religion: Bound to 
believe?” Boyers forskning rör frågan vad religion kan tänkas vara. I en tid 
med religiösa fundamentalistiska rörelser är detta extra viktigt. Basfrågan 
lyder: Är religion ett uttryck för evolutionen eller snarast en biprodukt till 
den? Värre: är religionen ett uttryck för en evolution som avstannat? 
Finns det förutsättningar i vår natur som gör religion möjlig och 
framgångsrik? Boyer svarar jakade på denna fråga. Religiösa tankar och 
beteenden är en del av människans kapaciteter, precis som musik, politiska 
system och familjebildning. 
Det går inte att svara på om religion är ett utvecklingsmisstag eller inte, bara 
att vår kapacitet för religion ingår i vår utrustning. 
Dock så kan religion, liksom musik, konst, matlagning ta våra kapaciteter 
som gisslan. De kan då fungera som ett slag av ”superstimuli”, liksom vissa 
droger gör samma sak. 
De medfödda tendenserna till tvångsbeteende och försiktighet kan i en 
religion få sitt uttryck, precis som lusten att ingå i en grupp. Religionen blir 
då ett komprimerat svar på flera av våra behov. 
 
Enligt religionsforskningen innebär detta åtminstone två stora utmaningar 
för alla etablerade religioner. De kan, enligt Boyer, formuleras på följande 
sätt: 
 Hur förklarar ni att ni säger att er religion är den enda sanna och att ni är 

ett utvalt och unikt sällskap, när vi nu kan visa att era omedvetna 
föreställningar liknar alla andra religioners på pricken?  

 Hur kan ni hänvisa till speciella omständigheter för er religions ursprung, 
när vi nu kan visa att er religion är ett mycket vanligt uttryck för våra 
hjärnors sätt att arbeta? 

 
Myter och religion gav följande: 
 Myter är en skildring av oss människor. Myten fångar upp vår natur på 

ett sätt som i förstone ter sig som saga, men som visar sig vara en ganska 
hyfsad beskrivning av oss. Man måste dock se bakom ytan. Det är det 
latenta innehållet som räknas. I myternas självbilder återfinns 
egenskaper som omnipotens, allsmäktighet och allestädesnärvaro. 
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 Av jordens befolkning kan 90% anses vara religiösa eller hysa 
föreställningar som ligger nära en religiös övertygelse. Om religion ses 
som en vanföreställning så skulle 10% leva utan denna vanföreställning. 
Är det här tecken på en avstannad evolution? Det finns tecken på att 
religiöst tänkande är det som följer ett minsta motståndets lag för våra 
hjärnor. Att inte tro, utan att misstro, innebär sannolikt ett stort arbete 
som måste kämpa med och mot våra hjärnors naturliga förmåga, som är 
att tro. Tvivel skulle vara något positivt. 

 
Nu till den som betytt mest för min idé om ett självbildssystem. 

Béla Grünberger221 och narciccismen 

Bela Grünberger (1903-1996), en fransk psykoanalytiker, hade 1971 i Paris 
givit ut sin bok Le Narcissisme och den blev översatt till engelska 1979 av 
Marion Oliner. Jag kom över boken runt 1985 och den har sedan följt mig. 
Redan i Oliners inledning står det klart att Grünberger företräder en ny syn 
på hela narcissismproblematiken. I själva verket är den så avvikande att den 
inte ryms inom Freud-traditionen, men Grünberger döljer detta genom att 
släpa med sig en tungfotad och delvis svårförståelig Freudtrogen språkdräkt. 
 
I sin helhet är det en psykologi ,varför den till stor del faller utanför ramen 
för mitt intresseområde, om jag skall hålla mig till psykoanalysen. Det här 
följer av min tidigare indelning av psykologi och psykoanalys samt 
särskiljandet av vad som är medfött respektive inte medfött. Psykoanalysen 
skulle då handskas med de strukturer som är medfödda och psykologin med 
allt sådant som bildas senare. På detta stadium är det oklart vad praktisk 
psykoanalys egentligen betyder. Det går ju också att tänka att psykoanalysen 
är inriktad på känslor (STAT) och psykologin på tankar. Om självbilderna 
kan vidare sägas att det går att fokusera på själva föreställningarna och också 
på hur det känns att ha dessa föreställningar. 
Teorin är dock av stort intresse genom att den ger en ingång till svar på 
frågan varifrån de grandiosa fantasierna kommer. 
 
På 1970-talet dominerade två teorier om narcissismen. Båda var avsteg från 
Freuds uppfattning och de var sinsemellan oförenliga.  
Den ena teorin förespråkade att narcissismen är ett nytt fält som behöver en 
egen begreppsapparat och inte kan förstås utifrån den vanliga 
”psykoanalytiska” begreppsvärlden (Kohut, självpsykoanalysen). 
Den andra teorin reducerade narcissismen till en försvarsposition bland 
andra försvar och något som den analytiska processen kunde undanröja. Det 
är klassisk ortodox Freudlära. 
Den första teorin ligger nära olika teorier om självet och lämnar den 
psykosexuella grunden, medan den andra blir reduktiv och tenderar att 
lämna de specifika narcissistiska behoven åt sidan. 
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Grünberger föreslår att det föreligger en basal antagonism mellan 
narcissistiska och libidinösa mål vid födseln, men att de genom en dialektisk 
process kommer att integreras med tidens gång. 
De kan aldrig helt uppgå i varandra men kan uppvisa en samexistens när allt 
går väl. Det finns många hinder på vägen och det lyckliga slutet ser vi sällan, 
men det kan vara en inspiration att sikta emot.  
 
Grünberger är mycket tydlig vad gäller narcissismens mål: att alltid försöka 
återvända till en förlorad känsla av omnipotens. Detta är en konstant genom 
livet, men mognad skulle vara att låta sig nöja med ett svagt återsken av den 
forna glansen i det ”förlorade paradiset”. Ett villkor föreligger här och det 
lyder: Någon form av narcissistisk måluppfyllelse måste alltid finnas. 
Den kan då röra sig mellan primitiva former, som magiskt tänkande till mer 
mogna former som samexisterar med kroppens olika behov.  
Det mogna manifesterar sig i förmågan att leva med de nödvändiga omvägar, 
kompromisser och förseningar som hindrar den direkta tillfredställelsen av 
de narcissistiska behoven, utan att de uppfattas som alltför kränkande för 
självkänslan. 
 
Integration enligt Grünberger består i att ha övervunnit de grundläggande 
narcissistiska kränkningarna. De är: 
 De biologiska behoven, som innebär beroende av andra människor och de 

biologiska behoven i sig. 
 Skillnaden mellan könen. 
 Skillnaden mellan generationerna. 
 Människans ändliga existens. 
 
Den roll som narcissismen spelar inom den psykosexuella utvecklingen är 
grundat i frågan om den kan åsätta det arbete som är baserat i det biologiska 
och kroppen, ett värde eller ej.  
Jag har kallat detta för ”narcifiering”, det vill säga ett biologiskt behov måste 
på något sätt godkännas av självsystemet och genom detta godkännande få 
ett värde, ett narcissistiskt värde. Behovet måste laddas. 
Strävandet efter att vara unik, omnipotent och lusten att sammansmälta med 
den idealiserade människan lurar alltid bakom alla narcissistiska 
strävanden, men den mera mogna personligheten betraktar tillfredställelsen 
som erbjuds av den verkliga världen, som tillräckligt och adekvat.  
Detta hjälper till vid uppgivandet av kraven på omnipotens, behovslöshet 
och att vara grandios, men om de inte kan fungera som en” tröst” så inträffar 
den narcissistiska kränkningen och skadan är ohjälplig. Det som då återstår 
är att skaffa sig tillfredställelse på magisk väg, genom fantasier eller droger. 
 
Grünberger är vidare helt övertygad om att det största hindret för en lyckad 
start på integreringsprocessen ligger i analfasen (1,5-3 år) av vår utveckling. 
Kampen inom denna fas kan beskrivas som ett uppgivande av magiska eller 
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fantasibaserade lösningar på verkliga problem, till förmån för de som fordrar 
arbete och bemästrande. 
Den energi eller aggression som finns lagrad i analfasen kan råka ut för två 
öden: antingen blir den till energi för faktiska problem och till att skapa 
relationer eller så föröds den destruktivt (flyter ut utan mål) och de 
narcissistiska behoven tillfredställs genom drömmar om en ideal värld. 
Antitesen ses här i sin renaste form som sökandet efter en idealiserad renhet 
visavi att se verkligheten som skit (avföring). Mot ”skitvärlden” ställs olika 
former av regressiv flykt till: sömn, undandragande från världen, 
omnipotensfantasier och idealiseringar. Allt för att kompensera för en värld 
som känns som en besvikelse. 
 
Hur definierar nu Grünberger sin narcissism? 
Jag börjar med tre citat:222 
 

”Det förflutna (livserfarenhet, inte något livlöst tillstånd) som människan 
försöker att upprepa är i verkligheten den prenatala existensen, en 
situation som hon blev traumatiskt utsparkad från och som hon aldrig 
slutar att försöka återskapa - en basal strävan och själva fundamentet för 
den hypotes (om narcissismen) som framställs här.” 
 
”Den hypotes som jag föreslår är baserad på premissen att det finns ett 
prenatalt tillstånd av upprymdhet (oceanisk känsla), som sedan är källan 
till alla former av narcissism. Fast dessa kan skifta mycket i sina uttryck 
så har alla varianter alltid ett gemensamt drag som kan spåras tillbaka till 
den prenatala källan,” 
 
”Fostret har ofta beskrivits som om det befinner sig i ett upprymt tillstånd 
som uttrycker en perfekt homeostas, utan behov, eftersom alla behov 
tillfredställs automatiskt, så kommer de inte att behöva registreras som 
sådana. Eftersom fostret är en parasit på modern, så upplever fostret 
varken ökad spänning eller tillfredställelsen vid spänningsreduktionen 
utan bara ett perfekt jämviktstillstånd. Detta jämviktstillstånd är inte 
bara en källa till välmående i sig, utan det kan också erbjuda 
utgångspunkt för vissa utarbetningar som visar sig senare (i livet) som 
utpräglade narcissistiska tillstånd genom att de upplevs som utan inre 
konflikt.” 

 
Minnet av denna ”upprymdhet”223 med sin harmoni och känsla av 
omnipotens, kommer aldrig att slockna utan istället att utgöra den 
”narcissistiska kärnan” som ger upphov till psykisk energi, en källa som 
sorlar från födelsen till döden. 
 
Narcissism enligt Grünberger kan sammanfattas som en kombination av 
följande drag:  
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1. Minnet av ett unikt privilegierat tillstånd av ”förhöjd livskänsla” eller 
upprymdhet. 

2. Den känsla av att må väl som är associerad med detta minne, en känsla 
av helhet och omnipotens. 

3. Stoltheten som kommer från denna upplevelse och också från illusionen 
av att vara unik, vilket var en realitet under fosterstadiet, en megaloman 
position med en åtföljande känsla av värde (värde i sig). 

4. En speciell objektrelation, som är både positiv och negativ, å ena sidan en 
känsla av ”splendid isolation” och å den andra en desperat längtan efter 
bindningar och fusion eller en ”spegel”. 

5. Önskan att återvända till det ”förlorade paradiset” och överjagets förbud 
mot detta. 

6. Den framgångsrika integrationen av den narcissistiska faktorn inom det 
instinktuella livet genom en mognadsprocess, liksom olika 
kompenserande tekniker att nå samma mål. 

7. Det teoretiska fria valet att välja den narcissistiska lösningen och 
svårigheterna att ersätta denna med ekonomiskt (psykiskt) mer 
tillfredställande lösningar. 

8. Narcissistisk förlust vilket inträffar när den narcissistiska faktorn hindras 
att uttrycka sig. 

9. Narcissistisk skada vilket åsamkas jaget genom förmedling över ett 
besviket jagideal. 

10. Narcissistisk förödmjukelse vilket består av jagets förnedring att passivt 
behöva underkasta sig sådant som det inte kan kontrollera. 

 
Vad är nu detta? 
När jag första gången kom i kontakt med dessa hypoteser så verkade de 
mycket spekulativa. Jag förstod att Grünbergers grund stod att finna i hans 
klinik, detta var vad hans patienter hade berättat, men ändå? 
Det jag bestämde mig för var: att använda hypotesen om det prenatala 
tillståndet som en metaforbank. 
Jag antog att det var så som också Grünberger använt den, det vill säga som 
utgångspunkt för att överhuvud kunna börja tänka om detta område. 
Det är ju ett tankeexperiment i så motto som fostret måste förses med 
medvetande, tankeförmåga och ett språk, samt en rejäl portion 
själviakttagelseförmåga. 
Det är sedan relativt lätt att spekulera över olika scenarier. 
 
Grünberger påstår sedan att vi föds in i något som han kallar en oral-
narcissistisk sfär och att denna sfär sedan krockar med en anal-narcissistisk 
sfär. Om vi tänker oss att vi lever i denna orala värld, det vill säga också är 
identifierade med den, så att denna värld är ”jag och min värld” så kommer 
den anala världen att vara dess motsats. 
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Tabell 2. Grünbergers två världar. 
 
 Oralnarcissism (själv) Analnarcissism (arten) 
 
System öppet, gränslöst slutet, gränsat 
Princip fetal/lustprincip realitetsprincip 
Energi omnipotens potens 
Tid tidlöshet tid 
Arbete arbete frånvarande arbete närvarande 
Mål fantasi, hallucinos, illusion verklighet 
Objekt objektlöst fekalie 
Instinkt ingen instinkttillfredställelse anal erotism 
Tonfall gnäller fordrar 
Aktivitet förföra, bli förförd, sova behärska, behärskas 
Relation vag/absolut relation: objekt som 
 inprecis/obegränsad reducerat=fekalie 
Mål fantasi nog fantasi ej nog 
Typ introspektiv, kreativ, idéspruta extrovert, kan utföra 
  men på ”mitt sätt” 
 
 
Tabellen avser att sammanfatta våra två första världar. Till vänster den värld 
vi föds in och till höger det som kan kallas vår andra värld. Denna andra 
värld följs sedan av ytterligare världar. Grünberger fäster stort avseende vid 
det integrationssteg som övergången från oralnarcissism till analnarcissism 
innebär. Det är övergången mellan att leva i en värld av idé till att bli en 
existerande varelse. 
 
Med hjälp av tabellen går det att bestämma var ungefär en människa 
befinner sig i integrationsprocessen genom att studera de fantasier som det 
egna jaget har om sig själv. Integrationsprocessen ligger utanför detta 
arbetes område då det med mina definitioner är en psykologi. Den 
oralnarcissistiska sfären ligger dock nära vårt kunskapsobjekt och frågan är 
nu: Hur nära? 
 
Det går att se Grünbergers metaforbank som en ”som-om-teori”224Om ett 
spädbarn var försett med ett medvetande och kunde tala så skulle detta barn 
beskriva sin ”fenomenologiska världsbild” som den skildras i den vänstra 
kolumnen. Något senare skulle barnet leva i den bild som framgår av höger 
kolumn. 
Men vad har Grünberger inspirerats av? 
 



 

153 

Några troliga utgångspunkter kan pekas ut (jag vet inte vilka Grünberger 
verkligen har använt) och de är: 
 Extrapolering bakåt från de grandiosa föreställningar som berättas av 

patienter. De bör ha ett ursprung och även om de är något nernötta kan 
deras ursprungliga form lätt räknas ut; 

 Från religionen (se tidigare). Detta är den stora källan. Litteraturen är 
minst sagt rikhaltig och det går att använda sig av alla religioner. Det 
finns många paradisskildringar liksom skapelseberättelser. 

 Myternas värld.  
 
Grünberger använder sig av en föreställning om ett förlorat paradis. Hur ser 
dessa paradismyter ut? 

Paradismyter 

Tanken på och längtan till ett paradis är en uråldrig trängtan hos människan. 
Det finns många skildringar av ett tänkt paradis samt också försök till att 
materialisera dem på jorden, nämligen i anläggandet av trädgårdar225. 
Det vi inte alltid tänker på är att det är samma paradis som vi kommer 
ifrån som vi sedan skall återvända till. Det är en rundgång226 med start och 
mål på samma plats och själva loppet blir då tiden på jorden. Det blir extra 
intressant att då inse att denna tid på jorden ägnas åt att (åtminstone delvis) 
anlägga trädgårdar som skall efterlikna det tänkta paradiset. Våra egna 
täppor är ju då endast en spegling, i mindre format, av de stora berömda 
anläggningarna vid de stora slotten. Anordningarna liknar varandra. 
 
Vad brukar vi då hitta i en trädgård såsom de skildras i de berömda 
paradismyterna?227 Lennartsson som gått igenom de vanligaste anger 
följande typiska innehåll: 
 Där råder evig vår liksom att odödlighet råder. 
 Paradiset är avskärmat. Det kan vara en oas med öken utanför eller ligga 

på en ö. Jorden är bördig innanför men steril och svårbrukad utanför. Det 
är oskuldsfullt och utanför väntar ondskan. 

 Ibland ligger det på ett berg strax under himlen. 
 Träd har en viktig roll. Frukten kunde ge evigt liv eller kunskap. Kunskap 

leder till dödlighet. 
 Ängen eller blomsterängen står emot den täta skogen. 
 Vatten är viktigt i paradiset. Det leds ofta i kanaler och ses som det 

livgivande. Det är ofta färskvatten. Livets källa kan finnas och ger evigt 
liv. 

 Det är arbetsfritt och alla förnödenheter gives att bara avhämta. 
 
Mircea Eliade228 menar att alla människor bär på en längtan efter paradiset. 
Vi har i alla tider letat efter detta ställe på jorden. I mindre format är våra 
trädgårdar ett exempel på denna längtan. Paradiset är både det ställe vi 
kommer ifrån och sedan skall återvända till, himlen eller paradiset hinsides. 
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Tillvaron i paradiset skall vara okomplicerad (utan konflikter) samt vara en 
stabil tillvaro. Det går att hålla full kontroll över tillvaron, liksom över växter 
och djur. Inget oväntat kan inträffa. Det är ett ställe att längta till. Den 
fordrar inte som vår verkliga trädgård arbete och skötsel utan finns där utan 
missväxt eller otäcka sniglar. 
 
I sammandrag:  
 Grünbergers bidrag är omfattande men jag låter vänster kolumn i tabell 2 

gälla som en sammanfattning. 
 Paradismyterna upprepar (förstås) flera av påståendena hos Grünberger. 

Det gäller fram för allt: konfliktfri tillvaro, stabilt och statiskt liv som 
kanske snarast är ett liv levt nära döden. Kontroll över livet. Det spontana 
är bannlyst. Tillvaron är arbetsfri. 

 Den rundgång som ligger i att födelseorten är densamma som dödsorten 
eller att stället vi kommer ifrån innan födelsen är samma ställe som vi 
skall återvända till efter döden. 

Definition av självbildssystemet 
Under arbetet med självbilderna så kändes begreppet självbild, till slut, som 
en alltför begränsande benämning på något som började att svälla. Självbild 
för tanken till en enstaka uppfattning om vem jag är. Det som framträdde var 
snarast en mängd självbilder och tidiga föreställningsvärldar som tyckets 
hänga ihop. Jag började då att kalla det hela för självbildssystemet eller 
förkortat SBS. 
 
SBS är en samling av dels enstaka utsagor om det egna självet men därutöver 
det som vi kan kalla en livsåskådning229. En livsåskådning kan definieras 
som: 
”De teoretiska och värderingsmässiga antaganden som utgör eller har 
avgörande betydelse för en övergripande bild av människan och världen och 
som bildar ett 
centralt värderingssystem och som ger uttryck åt en grundhållning” 
Preliminärt är SBS:  
 Självbilder. 
 En livsåskådning. 
 
Tanken att en uppsättning självbilder också är kopplat till en specifik 
livsåskådning har jag fått från Peirce. I slutet av avsnittet om Peirce (sid. 79) 
står att påståendet ”Sokrates var en människa” i sig innehåller en mängd 
bakomliggande förutsättningar. Detta inträffar när man fällt domen eller 
nått det som Peirce ser som sin tredje kategori. Man får en mängd 
implikationer som alla är negationer av ett annat fenomens predikater. 
Detta betyder att när jag säger ”Jag uppfattar mig vara på följande sätt…” 
eller ”Jag ser mig på följande sätt…” och så räknar upp mina självbilder, så 
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uttalar jag samtidigt en mängd latenta saker. Dessa kan samlas under 
begreppet ovan, livsåskådning. 
 
Det torde stå klart att SBS förändras genom livet. Det som är i fokus i den 
här avhandlingen är tidiga självbilder. 
Om jag samlar alla påståenden som gjorts i det här kapitlet i denna fråga så 
är de cirka 50 stycken. Kan de samlas under ett begrepp? Bilderna i SBS 
skulle alltså samlas under en rubrik som i sig innehåller allt vad som sagts. 
Jag har tänkt på mitt eget ”märkvärdighetssystem”. Självbildssystemet skulle 
då innehålla föreställningar av denna karaktär: ”Jag är bättre än alla andra”. 
”Jag står moraliskt över alla andra”. Det som i vardagen uttrycks som: ”Vad 
han gör sig märkvärdig!” eller ”Hon tror hon är nått.”. 
Jag kan också tänka mig att säga: SBS innehåller bilder som alla är grandiosa 
föreställningar om det egna självet. 
Jag har till slut valt omnipotens. Självbilderna uttrycker föreställningar 
som alla är uttryck för olika former av omnipotens.  
 
Jag kan då formulera att: 
 Självbilderna ger uttryck för olika former av omnipotenta föreställningar 

om det egna självet. 
 
Om jag uttrycker detta i text så skulle det kunna lyda som följer: 
Jag ser mig själv som: omnipotent, har allmakt, finns överallt (allestädes 
närvarande), vet allt, ser allt, är allgod, jag lever i en gränslös värld och jag 
har inga gränser, tiden finns inte för mig och heller inte arbete, jag föredrar 
illusioner, fantasier och hallucinerar gärna. Jag har inga behov, andra 
existerar inte, jag vill ha tillfredställelse utan att känna något behov, jag är en 
förförare och tycker om att bli förförd, jag tycker om att sova, jag har inga 
relationer, andra är till för mig eller är bara delar av mig, jag lever i fantasin 
och det jag uppnår där, är nog för mig. Jag är idérik som få, kreativ. Tanken 
på min egen död är otänkbar. 
 
Om jag håller mig till sammanfattningen ovan och undrar vilken sorts 
livsåskådning den människa har, som beskriver sig själv i sådana termer så 
kan jag resonera som följer: 
Enligt summeringen av Grünbergers åsikter som vi hittar i tabell 2 så ser vi 
att vi befinner oss i den vänstra kolumnen. Den högra kolumnen kan sägas 
stå för kroppen och verkligheten. Det är den kroppsliga materiella 
verkligheten. 
Det som står till vänster och det som står till höger befinner sig i konflikt 
med varandra. Det är då lätt att ana att vänster kolumn står för en verklighet 
av annat slag, nämligen den som utgår ifrån att det är idévärlden som skall 
betraktas som det verkliga. 
Vi hamnar i konflikten mellan materialism kontra idealism och i avsnittet 
om ontologi såg vi att det är samma sak som striden om en yttersta grund. Är 
grunden materiell eller är den psykiskt/andlig? 
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Jag har medvetet använt mig av de grundläggande och primitiva formerna av 
de idealistiska och materialistiska uppfattningarna, då jag tror att det 
tydliggör var konflikten ligger. Under två tusen år har så många 
utarbetningar av riktningarna förekommit att det idag (för mig) framstår 
som en ogenomtränglig djungel. 
 
En annan fråga var, om vi skall räkna med en sorts ting, antingen materiella 
eller andliga, eller om det finns två slags ting. Det är konflikten mellan 
monister och dualister. Pluralister gives också. 
 
Om det skall vara logik mellan den självbild som uttrycks ovan och 
livsåskådningen så kan den inte vara en materialism, utan måste vara en 
idealism. Den är dessutom en monism. 
 
Hur har jag tänkt då? 
Jo, jag har använt en definition av idealism som om jag kort beskriver den, 
så skulle det bli:230  

”Idealism. Ofta brukas dock idealism för att beteckna en 
världsåskådning, enligt vilken det finns höga osinnliga realiteter, som 
icke endast äro grund till allt utan även äro det högsta goda” 
(författarens kursivering). 

 
Det osinnliga är realt. Det osinnliga är det högsta goda, det vill säga att det 
framstår som ett ideal. Det är idealiserat. Osinnlig betyder utan sinnen och 
våra sinnen är kopplade till våra kroppar som bär våra sinnen. Idealet är 
alltså något utan kropp. I tabell 2 står höger sida för kroppen och vid minsta 
integrering av denna verklighet kommer idealismens värld, till vänster, att 
bryta samman och dualismen träder in. Det kan fortfarande vara så att det 
osinnliga hävdas som det enda reala eller verkliga men problemet som då 
uppstår är att förklara det materiellas plats och hur materia kan uppstå ur 
det andliga (idéerna). 
 
Min slutsats blir att de tidiga självbilderna alltid är intimt förknippade med 
en idealistisk livsåskådning. De värden som därmed ses som de högsta goda 
kommer alla att vara okroppsliga, alltså andliga. 
 
SBS skulle då vid födseln bestå av: 
 Självbilderna, som alla är uttryck för omnipotenta föreställningar om 

självet. 
 En livsåskådning/världsbild som är idealismen. 
 
För att ge en fylligare bild av idealism/materialism debatten kan följande 
sägas: 
Genom hela filosofins historia lever en konflikt som rör synen på vad världen 
i grunden består av.  



 

157 

Materialismen hävdar att alla fakta (också fakta som inbegriper människans 
psyke och vilja samt förloppet av människans historia) är ytterst beroende av 
fysiska processer och/eller kan reduceras till sådana processer.  
Idealismen å andra sidan framhåller det ideala eller andliga såsom bas för 
våra erfarenheter.  
Grunden kan alltså vara fysisk eller andlig.  
 
Modern materialism kan sägas vara en familj av metafysiska teorier som kan 
samlas under den gemensamma rubriken mekanisk materialism. Allt kan till 
slut beskrivas på samma sätt som vi beskriver en sten och de interagerar 
också som stenar gör, genom kausalitet och de påverkas av gravitationen. 
Psyken existerar inte utan kan reduceras till något fysiskt. 
Idealismen är som metafysik direkt motsatt materialismen, men 
förekommer också som kunskapsteoretisk idealism, i vilken hävdas att vi 
enbart kan nå kunskap om det psykiska. Metafysisk och kunskapsteoretisk 
idealism är två basformer av idealism. 
 
Dessa två tankeströmmar har sedan i över 2000 år förfinats och utvecklats 
på olika sätt men lever fortfarande i konflikt med varandra. Ingen av 
strömmarna är heltäckande, det vill säga båda har luckor och de kan inte 
redogöra fullt ut för världens alla fakta. 
Det är uppenbart att de måste förenas eller så måste ett tredje alternativ 
komma till. Kombinationer har försökts och exempelvis Marx231 arbetade 
mycket med detta, men blev då betraktad som idealist av sina 
meningsfränder. Trots alla försök som gjorts till föreningar kvarstår 
konflikten mellan de två grundsynerna. Det är idag hart när omöjligt att 
hålla isär alla de varianter som uppstått under åren och till slut har jag 
undrat om inte de olika varianterna bättre kan ses som försök hos enskilda 
människor, att komma tillrätta med en egen upplevelse av att stå i två läger 
(den fenomenologiska upplevelsen).  
En svuren materialist kan inte lämna sin grundsyn, men försöker att finna en 
plats inom denna syn för det som han erfarit hos sig själv (Marx ovan). Inom 
det materiella skall det andliga få en plats. Detta är förstås omöjligt. 
Omöjligheten förnekas och individen håller fast vid en haltande teori om 
världen istället för att kännas vid sin kluvenhet. Antingen får vi en ologisk 
metafysik och en individ som känner sig entydig eller en entydig metafysik 
hos en kluven individ. 
 
Ett exempel på det här problemet hittar jag när Solms skall redogöra för sin 
ontologiska hemvist. Teoretiskt står neuropsykoanalysen i en monistisk 
materialism som den kallar ”dual-aspect monism”232. Våra hjärnor, inklusive 
”mind” är av samma slag, celler, men vi upplever det på två olika sätt. 
Vetenskapsmän är mestadels materialister och idealismen i sin filosofiska 
form så gott som utdöd233. Detta har idealismen varit många gånger, men 
ständigt uppstått på nytt. Kanske är det så att idealismen speglar en 
permanent egenskap hos våra hjärnor? 
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Min tanke är att kampen mellan materialism och idealism, såsom den 
skildras historiskt, också kan spåras inom varje individ. Vi föds in i en 
idealism och så småningom tvingas vi upptäcka det materiella, i form av våra 
kroppar och av världen i sig. Vi skulle alltså födas som idealistiska monister, 
så upptäcka materian och övergå till att vara dualister. Sedan uppstår frågan 
om grunden eller vilken av dessa uppfattningar som är basal? Som fenomen i 
vårt inre så kommer då idealismen först och materialismen senare, vilket 
skulle leda till att idén är först på plats. Men är det så? Är inte materian 
grunden? Om materian är det första, ursprungliga, hur uppstår då det 
andliga? Vidare går att fråga om det andliga är det samma som det mentala? 
Rätt många människor har svarat ja på den sista frågan och det tror jag är 
fel. För mig ligger svaret i linje med det som Matte Blanco sagt (sid. 69) att: 
tanke + känsla = emotion, där ju emotionen varken är tanke eller känsla utan 
något nytt. En variant som Matte Blanco också använde är att vi redan kan 
tänka bra och behöver bli bättre på att känna.  
Om vi fastnar för en materiell bas, kan vi sedan komma att fråga oss om inte 
det andra ändå skall ha en plats. Det var denna fråga som Marx (se ovan) var 
upptagen av och som neuropsykoanalysen löst med sin materiella ”dual 
aspect monism”. 
Om vi fastnar för en idealistisk monism så går det, att rent teoretiskt tänka 
sig, att inom denna uppfattning försöka att skapa en plats för det materiella, 
men det framstår som omöjligt, eller? Det materiella skall då skapas av 
anden eller guden och vi får en skapelseberättelse. 
 
Både materialismen och idealismen är ju monismer och vill hävda en bas för 
världen i form av materia eller ande. En uppenbar lösning på detta är ju att 
med Descartes propagera för en dualism, det vill säga att det finns två 
likvärdiga ursprung. Det går att hålla fast vid en monistisk materialism och 
ändå förstå Descartes dualism som hans fenomenologiska upplevelse inifrån 
av sig själv. Han uppfattar sig som delad i två, kanske som en kropp och ett 
psyke. 
 
Jag skulle idag dock se en person som står för sin fenomenologiska dualism 
innifrån som att vara mer integrerad än den istadiga materialisten eller 
idealisten (om det nu gives några sådana människor?). 
Jag har redan i min kritik av Damasio påpekat att jag misstänker honom för 
att vara en hemlig idealist. Om han då utåt påstår sig vara en monistisk 
materialist har vi fått ett exempel på en människa som är delad. 
Det är lätt att utifrån det sagda förstå att jag ser utveckling som en process 
som startar med en monistisk idealism (födelsen), sedan upptäcker vi 
materian och vi lever i en dualism som vi med Descartes hjälp kan förstå är 
vår upplevelse innifrån (fenomenologiskt), för att till slut hamna i en 
materialism där vi kanske letar efter ett sätt att ändå skapa en plats för 
idealismen.  
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Vi står då först i en mekanisk materialism som kan te sig ofullständig, om vi 
med idealism också menar det mentala (Marx problem). 
 
Att detta är en viktig fråga hänger samman med att våra basala värdesystem 
(som vi alltså inte alltid är medvetna om) kan visa sig styra både våra 
beteenden och den förförståelse vi bär med oss, inför alla fenomen. Det som 
Damasio påtalat tidigare som den grundläggande känslomässiga sållningen, 
som alltid finns i begynnelsen av kunskapsprocessen (att träffa kloka val). 
 
Det här för över till ett annat mycket gammalt tema i vår historia, nämligen 
huruvida vi är delade eller inte. 

Den tudelade människan 
Enligt det redan sagda skulle vi till en början kunna känna oss som odelade 
under den period vi lever i en obruten idealism. Strax glider vi över i det 
delade som under livsförloppet kan uppvisa en ändring, så till vida som 
idealismen gradvis reduceras till förmån för en sig utbredande materialism. 
Den fråga som då uppstår är hur materia kan ge upphov till det mentala, den 
så kallade ”hårda frågan”, vilken ännu inte funnit någon lösning. 
Det jag kan förstå, så här långt, är alltså att vi relativt tidigt uppfattar oss 
som delade och att vi under vår levnad kan sträva efter att bli alltmer 
homogena. Detta under förutsättning att vi har en fri vilja. (Strävandet skall 
vara ett avstående). För att belysa denna helt korrekta själviakttagelse vill jag 
bara något peka på att en sådan föreställning som att vara delad är mycket 
gammal. Den är vår innifrån kommande rapport om hur det står till. 
 
Föreställningen om oss själva som delade är något som följt oss länge. Jag 
tror att det är klokt att skilja på radikalt tudelade och offer för motstridiga 
känslor/impulser. Det sista avser att skildra en konfliktfylld person. Freuds 
psykoanalys kan sägas vara en berättelse om sådana konflikter. Den är också 
ofta benämnd som just en dynamisk konfliktteori. Det är bland annat på 
denna grund jag har avfört den som hörande till psykoanalysens område. 
En radikal tudelning försöker att beskriva något annat. Att det är en gammal 
tanke vill jag alltså se som tecken på att vårt perspektiv inifrån uppfattar oss 
som delade. Jag skall bara ta några exempel. 
 
Pythagoras234 (580-500) f.v.t.b. Människan är delad och den odödliga själen 
är instängd i en förgänglig kropp. 
Platon (427-347) ansåg att vi är delade i en kropp och en själ. Själen är 
odödlig och har existerat innan den vid födelsen knyts till en bestämd kropp. 
Efter kroppens död är själen fri att knytas till en annan kropp. 
I relativt modern tid kan vi se vad A.Koestler (1905-1983)235 säger. I 
Koestlers bok ”Janus” framför han teorin om ett skutt i evolutionen. Denna 
tanke bygger på vad Papez-MacLean236 i den så kallade ”Triune Brain” teori 
hade sagt: det vill säga att vår hjärna är indelad i tre delar som ligger ovanpå 
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varandra och motsvarar evolutionära steg i vår utveckling. Koestler framför 
nu idén: Hjärnan är felkopplad genom en blunder av evolutionen. Och felet 
är ungefär 90 grader. 
Papez-MacLean hade sagt att hjärnan är byggd på de lägre arkaiska 
nervstrukturer som är förbundna med känslomässiga impulser, drifter och 
reflexer. Signaler från dessa strukturer medieras av det Limbiska systemet. 
Det som senast kommit till är de cortikala skikten. Där finns tanke, förnuft 
och medvetenhet. Pannloberna intar här en särställning. Hjärnan kan ses 
som bestående av tre delar: en kräldjurshjärna, en från de lägre däggdjuren 
och en sen utveckling som gjort djur till människa.  
Det misstag som evolutionen gjort är att via Corpus callosum förena de två 
hjärnhalvorna när det istället skulle vara förbindelsen mellan cortex och det 
Limbiska systemet som hade varit att föredra.  
Vi blir intelligenta i allt för hög grad på bekostnad av att ha en bättre kontakt 
med känslorna och instinkterna i de lägre centra som vi finner i det Limbiska 
systemet. 
 
Temat återkommer sedan på olika sätt som diagnoser: schizofreni, schizoid 
personlighet och ”split personality”. 
Den schizoida personligheten kan ses som en mera normal variant av den 
splittring som vi kan se vid schizofreni. ”Kluven personlighet” var ett tidigt 
sätt att beskriva denna sjukdom. 
Grünberger (ovan) har denna uppdelning och delarna står i ett 
antagonistiskt förhållande till varandra. Det han kallar det oral-
narcissistiska står emot det anal-narcissistiska. Det är inte svårt att uppfatta 
att de är varandras motsatser. 
De kan dock integreras genom vad han uppfattar som en dialektisk process. 
 
Mot slutet av sitt liv gör Freud en del anmärkningar som tar upp temat. 
Ett är från januari 1938.237 
 
”Men allting har ett pris på ett eller annat sätt, och denna framgång är 
uppnådd till priset av en spricka i jaget, (författarens understrykning) vilken 
aldrig läker utan tycks öka i vidd med tiden. De två konträra reaktionerna till 
konflikten kvarstår som centrum för en splittring av jaget.” 
 
”den svaga punkten i jagets organisation tycks ligga i dess attityd till den 
sexuella funktionen, som om den biologiska antitesen mellan självbevarelse 
och bevarelse av arten hade funnit ett psykologiskt uttryck i denna punkt.”238 

Några illustrationer 

För att återknyta till SBS efter filosofihistoria och tudelning några figurer 
som illustration av tankesättet. 
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Om vi nu med omnipotensbegreppet har skaffat oss en startpunkt som tänks 
föreligga i oss vid födseln, så kan vi lätt beskriva dess slutpunkt som döden. 
Döden är läge noll. Minns min bild: omnipotens som skall bli potens. 
Sålunda: 
 
Omnipotens 

 
Figur 5. Omnipotensens avveckling under livscykeln. 
 
Så här går det varken vi vill eller inte. Kurvan ser dock sällan ut på detta sätt 
utan den i särklass vanligaste kurvan är följande: 
 
Omnipotens 

 
Figur 6. Typisk utveckling av omnipotenskurvan. 
 
Kvarstående omnipotenta/grandiosa föreställningar kvarstår länge med följd 
att kroppen överbelastas och till slut säger ifrån (infarkt, somatiska symtom) 
 
Om vi nu istället sätter in livsåskådningen på omnipotensens ställe så blir 
kurvan av samma utseende (helt enligt mitt eget synsätt) 
Livsåskådningen har oftast en inre konsistens och alla dess delar hänger 
logiskt ihop. Detta går att säga från en teoretisk position. Rent praktiskt har 
vi sällan hela bilden klar för oss då vissa delar är omedvetna och andra rätt 
falska. (Den troende kan visa sig vara gudlös). 
 
Idealism

Materialism 
 
Figur 7. Filosofisk utveckling enligt filosofihistorien. 
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Om vi skall vara noga: idealism till materialism, till materialism + det 
mentala. Här finns en process som skildrar den materialiserade idealismen 
som ger frågan om det mentala. Den olösta knuten om hur det mentala kan 
uppstå ur materien. Att leva i idealismen är inte att leva i det mentala. Det 
mentala kan uppstå först efter det att materialismen är nådd (jämför igen 
Matte Blancos ”återkomst” i kapitel 2 sid. 61). 
Det som jag nu gått igenom faller till stora delar utanför avhandlingens ram, 
men det är svårt att begränsa framställningen till det enbart STAT-liga, vilket 
hänger samman med att jag vill ge åtminstone en skiss över det SBS som kan 
antas föreligga vid födseln och dess öden under det levda livet. 
Om det finns ett statiskt psykiskt system som förelegat under mycket lång tid 
vore det underligt om det inte satt spår i vår värld. Myter och religioner kan 
ses som sådana spår. Jung hade ju idén att vi kunde födas med möjligheten 
till det han kallade det kollektivt omedvetna. Om dessa möjligheter är fasta 
kan de uppfattas som form. Urformerna är inte oändliga utan begränsade 
och varje tidsepok kan fylla dem med sitt specifika innehåll. Vi får då 
historiskt olika berättelser/myter som har olika innehåll, men till formen 
liknar varandra. 
 
Jag har tidigare annonserat att självbildssystemet måste kompletteras med 
ett försvarssystem och jag kommer nu till det. 

SBSs försvarssystem/Homeostas 
Denna idé är också den sprungen ur min kliniska erfarenhet. Att SBS 
skyddas eller upprätthålls av något som är mycket likt ett homeostatiskt 
system ligger, för mig, nära till hands. Det skulle i så fall ”låna” sin allmänna 
uppbyggnad från kroppens homeostassystem, såsom de är nedlagda i 
hjärnstammen.239 Mitt förslag är nu att detta är fallet och systemet bevakar 
att SBS inte utsätts för alltför stora påfrestningar. Det nyttjar också kroppens 
två grundkänslor: vrede/ilska systemet och fruktans systemet. Känslosinnet 
är då inriktat på att upptäcka hot mot SBS. Alla sådana hot väcker olust. 
”Somatiska markörer” kan passa in i detta. Det betyder att det till slut finns 
mentala kartor över situationer och individer (grupper) som undviks 
automatiskt. Exempelvis en tentamenssituation. 
Den interna miljön kommer att signalera olust och de automatiska svaren i 
form av flykt eller vrede/ilska utlöses. Om hotet avvärjs med hjälp av detta 
händer inget mer. Går processen vidare och leder till kränkningar av SBS, 
startar ett batteri av inre sätt att upprätta SBS. Den farligaste av dessa är, 
som nämnts, hämnden. 
 
Att Horney och Kohut bidragit med viktiga bitar till denna idé om ett 
homeostatiskt försvarssystem för SBS framgår av de korta referat av dessa 
författare som tidigare presenterats. 
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Horney påpekade de typiska raseriuttrycken när självbildens bekräftelse inte 
inträffade och Kohut har bidragit med sin syn på det narcissistiska raseriet. 
Han är dessutom rätt kategorisk i sin syn på att denna form av aggression är 
av en farlig sort. 
Hos Grünberger finns liknande resonemang i form av narcissistisk skada, 
förlust och förödmjukelse. Han sätter det i samband med att, det han kallar, 
”den narcissistiska faktorn” inte får tillräckligt utrymme och att faktorn alltid 
måste få en viss tillfredställelse, även om den kan vara patologisk. 
 
En vidare förståelse av detta fenomen fick jag genom ”Tallions lag”.240 
Denna lag är bäst känd som ”Öga för öga och tand för tand”. Bakgrunden är 
intressant. 
Lagen bär namn efter Hammurabis som regerade i Babylonien (nuvarande 
Irak) mellan 1792 och 1750 f.v.t.b. Den skrevs ursprungligen in på en 
stentavla och är utformad i kilskrift. Stenens framsida visar Samas, 
solguden, och framför honom Hammurabis som tar emot sina lagar av 
guden. 
Åtminstone en av lagens bakgrundshistorier är att olika folkgrupper 
bekämpade varandra. Blodshämnd var vanlig och det gick därhän att 
stammarna hotade att utrota varandra. Den privata hämnden erkände ingen 
reglering, utan en stams förlust av ett människoliv kunde leda till att den 
skyldiga stammen utplånades helt. Folk höll helt enkelt på att ta slut. För att 
få stopp på denna hotande katastrof, samlade Hammurabis de olika folken 
och det som sedan kommit att kallas Hammurabis lag såg dagens ljus. 
Lagen förbjöd inte hämnden, men den reglerade den. Därav ”öga för öga, 
hand för hand”. Det bröt mot ”tjugo ögon för ett öga”. Lagen har haft och har 
fortfarande en stor betydelse, då den är fundamentet för vår juridik. Vår 
egen lag har kvar elementet av hämnd, men den är nu överförd till staten och 
det privata inslaget tillåts inte. Likheterna med Mose lag är påfallande och 
därför kan vi känna igen den från Gamla Testamentet (Moseböckerna.241). 
Det är också från den källan vi vanligtvis känner igen uttrycket ”öga för öga”. 
Det här är ett bra exempel på att lusten att hämnas en kränkning av SBS, 
måste motarbetas genom en lag som kommer utifrån. SBS själv innehåller 
ingen moralidé som skulle kunna fungera som broms. 

Självbildsbevarelsedrift 

En följd av att jag blev mer och mer imponerad av hur starkt självbilden 
försvaras och att inget naturligt hinder tycks föreligga för att gå i döden 
kroppsligt för sin självbild, eller en idé (livsåskådning), om kränkningen är 
stor nog, lutar jag alltmer åt att våra rent biologiska självuppehållande 
drifter är satta ur funktion. Att dö eller döda för en idé är den svarta tråden i 
människans existens.  
Till detta skall sägas att en självbevarelsedrift enligt den mer biologiska 
meningen kan börja att verka, men först sedan integreringen har nått en 
sådan nivå att kroppen blivit ”narcifierad”, vilket betyder att SBS är sådant 
att dess mest omnipotenta innehåll blivit reducerat till en nivå där kroppen 
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omfattas med en positiv känsla och inte som en fiende. Nästa steg är att 
denna positiva inställning omfattar andra människor (altruism). Därefter 
följer den animala världen och vår planet i stort. 
 
Den här driften att försvara SBS har jag benämnt självbildsbevarelsedrift. 
 
Jag lever nu med den övertygelsen att självbildbevarelsedriften är den 
starkaste driften hos oss när vi föds och att den kan kompletteras med en 
kroppens självbevarelsedrift (det som nog Freud utgick ifrån som en 
gällande lag) enligt det jag säger ovan. Att kroppen blir föremål för skydd är 
något som inträffar efter att integreringen nått långt. 
 
Det är viktigt att framhålla att denna drift, om det visar sig att den kan 
knytas ihop med STAT har en inneboende inställning att endast bevara sig 
själv. Jag har tidigare använt mig av virusmetaforen (Kapitel 3 summering) 
för att söka fånga det här. STAT är inte intresserad av att upprätthålla mig 
utan enbart sig själv. Eftersom STAT är en parasit på mig och som struntar i 
om jag lever eller ej, så kanske jag skall se upp. Självbildsbevarelsedriften 
fungerar enbart för att rädda SBS. 
Vi får på detta sätt två slags krafter: en som fungerar inom STAT och som 
bara vill arbeta för att bevara STAT och en annan kraft som vill bevara SBS. 
Om dessa båda krafter är samlade på samma plats (om STAT och SBS hör 
ihop) så blir det en mäktig energikälla som vi måste förhålla oss till. Om 
dessa system skall ses som sammankopplade kommer jag att avhandla i 
nästa kapitel. 

Självdestruktion 
Kopplat till SBSs sätt att försvara sig hör problemet att det via raseriet kan 
komma att vända sig mot den egna kroppen. Det är mycket våld som riktas 
mot våra kroppar. I patientarbetet blev detta tydligt liksom i den övriga 
omvärlden. Fenomenet är känt sedan länge som ”att kunna dö för en idé”. 
Det har jag formulerat som ”att hellre dö än förlora en självbild”.242 Denna 
fråga är förstås stor och omfattande och här endast antydd. 

Sammanfattning 
SBS består vid födseln av: 
 Självbilderna, som alla är uttryck för omnipotenta föreställningar om 

självet. 
 En livsåskådning/världsbild som är idealismen. 
 Knutet till SBS finns ett homeostatiskt skyddssystem som via vrede/ilska 

systemet och fruktans systemet ser till att alltför stora kränkningar av 
självbildssystemet undviks. 

 Drivkraften i det här systemet har jag kallat självbildsbevarelsedriften. 
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Självbildsbevarelsedriften framstår som den basala driften hos människan. 
Efter avsevärd integrering går det att tala om en självbevarelsedrift (som rör 
kroppen) och ännu senare om en artbevarelsedrift. De drifter Freud antog 
vara våra mest basala. 
 
Kanske att Freud anade något av detta när han 1914243 skrev: 
”I admit that this latter consideration alone would not be unambiguous, for 
it might be a question of an indifferent psychical energy which only becomes 
libido through the act of cathecting an object.” 
 
I nästa kapitel kommer jag att sammanföra alla fynd så här långt och ställa 
frågan om deras inbördes sammanhang. Till slut kommer också 
ursprungsfrågan upp: Varifrån kommer självbildsystemets själva innehåll 
och varför blir det just omnipotenta föreställningar? 
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KAPITEL 6 
Sammanhang 

 
Kapitel 4 kan sägas avsluta den undersökning som avser vad psykoanalysens 
kunskapsobjekt skall vara. 
Till detta har kommit idén om ett självbildssystem. 
Detta andra undersökningsspår utgörs av idén om märkliga och inte helt 
adekvata självbilder hos oss människor. Idén mynnade till slut ut i ett 
begrepp om ett självbildssystem (förkortat till SBS) samt två till systemet 
knutna hjälpsystem. 
Båda är tankespår som uppstått i mig utifrån först en teoretisk tomhet, vad 
gäller psykoanalysens kunskapsobjekt, och sedan en empirisk fullhet vad 
gäller existensen av omnipotenta självbilder. Det som jag erfarit i min 
kliniska verksamhet. 
Är nu dessa båda tankespår associerade enbart genom att de existerar i mig 
vid samma tidpunkt eller hänger de ihop av andra skäl? 
Detta är temat för Kapitel 6. 
 
Först måste jag adressera ett annat problem och det är problemet med 
gränsen för vad som är medfött eller inte medfött. Problemet har jag nämnt 
tidigare. 
Jag har i denna avhandling velat upprätthålla den gräns som födelsen 
innebär. Alltså, inne i uterus eller utanför uterus. Gränsen är förstås 
godtycklig, men har under tidernas lopp ändå ådragit sig stort intresse. Vad 
är vi födda med och vad bildas sedan? Problemet är att en sådan skarp gräns 
inte gives av sig själv då alltför många saker kan tänkas vara förberedda in 
utero och aktiveras ex utero. De har ju då inte bildats ex utero utan snarare 
är de just förberedda för livet utanför livmodern. Våra lungor är ett bra 
exempel på detta. De bildas ju inte ex utero utan finns där förberedda för ett 
liv med egen syreupptagning. 
Flera vetenskaper har stångats med det här problemet. Jag skall ta 
neurologin som exempel.244 Efter flera år av oenighet om synen på vad som 
skulle ses som medfött respektive inte medfött, kom man fram till att det 
enda sättet att lösa denna fråga var ett skapa en definition som flertalet 
berörda kunde enas runt. Vad gäller människans gång var åsikterna delade 
och man gjorde nu så att man visade att gångmönstret fanns hos den 
nyfödde. I kontakt med ett underlag kunde barnet ta steg. Barnet kunde inte 
ha lärt sig detta efter födelsen då tiden var för knapp för en sådan inlärning. 
Alltså: Gången hos människan är medfödd. 
 
En liknande definition finns inte inom de psykologiska vetenskaperna varför 
detta gränsdragningsproblem fortfarande finns kvar. Det är på grund av den 
här svårigheten som jag i slutet av Kapitel 4 skapar olika uppställningar när 
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jag definierar vad STAT skall vara. Den viktigaste skillnaden mellan mina 
uppställningar är närvaro eller frånvaro av rubriken Självet. 
Om självet är medfött så skall det räknas till STAT och om självet inte är 
medfött så skall det utgå. 
Jag har själv dragit slutsatsen att det är sannolikt att ett själv finns redan i 
slutet av graviditeten och detta speciellt med tanke på hur Damasio (s. 125) 
formulerar det hela. Efter detta ställningstagande kommer jag nedan att 
använda mig av den definition av STAT som jag tidigare kallat ”den 
utvidgade”. 

Slutsatser 
Inom två områden har jag dragit vissa slutsatser. Det första gäller det 
statiska systemet, STAT och det andra är självbildssystemet, SBS. 
 
Följande kan då sägas om STAT: 

Allmänna egenskaper 

Det är ett medfött, statiskt/invariant system med en egen agenda. Det är 
kopplat till det Limbiska systemet. Det Limbiska systemet och angränsande 
hjärnstam är välutvecklat vid födseln men har ”tomma” luckor som kan 
nyttjas av miljön. Tillväxten av hjärnan är genetiskt betingad medan dess 
mognad styrs av miljön. Tillväxt och mognad sker under 30 års tid och 
uppvisar två distinkta tillväxtperioder mellan 0-1,5 år och 8-10 år. Hjärnans 
mognad innebär också en ”beskärning” av de neuron som inte tas i bruk. 
Beskärningens grad bestäms av kvaliteten på anknytningen. Den 
allvarligaste skadan kan träffa de nerver som förbinder det Limbiska 
systemet med cortex (ingen primär känsla förmedlas). STAT fungerar 
mestadels omedvetet, liksom stora delar av hjärnans aktivitet är omedveten 
då det medvetna systemet inte klarar att bearbeta mängden information. 
STAT är en noumenal värld på samma sätt som Kant såg den yttre världen 
och det fungerar utanför tid och rum. 

Självet 

Det som vi uppfattar som oss ”själva” uppstår ur nervaktivitet knuten till 
delar av det Limbiska systemet. Denna känsla av ett ”själv” är vid födseln en 
möjlighet, en grund till det som med tiden kan bli ett självsystem. Denna 
grunds utbredning eller bärighet beror av anknytningen. 

Känslosinnet 

Det är vårt sjätte sinne. Till våra fem sinnen kan man våga sig på att räkna in 
ett sjätte, känslosinnet (stavat med ett o). När vi hädanefter försöker att 
förstå vad som kan erfaras av oss utifrån den kroppsliga utrustning vi har 
(Kants projekt) så måste detta sinne räknas in. Rent anatomiskt är detta 
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sinne annorlunda byggt än de andra sinnena. Våra fem första sinnen mynnar 
samtliga i cortex medan känslosinnet är knutet till det Limbiska systemet. 
Det kommunicerar via hormoner och bara till dels via nerver. Vi finner här 
det somatiska substratet för de fyra system som ger våra grundkänslor. De 
är:  
1. Systemet för sök/lust. 
2. Systemet för vrede/ilska. 
3. Systemet för fruktan. 
4. Systemet för panik. 
 
Vidare existerar primärkänslor och bakgrundskänslor.  
Primära känslor är förprogrammerade och ger upphov till automatiserade 
svar (rädsla/flykt). Med hjälp av pannloben kan dessa svar bli mer 
övertänkta. Damasio kallar dem då sekundära känslor.  
Bakgrundskänslor finns där hela tiden men observeras sällan. De är alltså 
vanligen omedvetna. De är inte svar på någon inre eller yttre retning utan en 
”bild” av kroppens tillstånd. De följer lust/olust kurvan och är grova. Enligt 
Damasio utgör de själva grunden till vår förvissning om att vara ett ”själv”. 
Känslosinnet uppvisar, precis som hjärnan i stort, en betydande 
överkapacitet och med ”tomma” luckor som miljön kan nyttja. Med miljö 
förstås anknytningen inom vilken sfär den nödvändiga affektregleringen 
skall läras in och som skapar grund till en social kompetens. 

Logik 

Det använder sig av en symmetrisk logik. I denna kan Freuds fem 
egenskaper för hans omedvetna bakas in. De framstår då som att vara olika 
former av tankemisstag. Peirces logiska slutledningsform abduktionen är 
nära släkt med den grovsållning Damasio nämner, vilken sker i ett lust/olust 
kontinuum som i sin tur styrs av grundläggande värderingar. Det vi inte 
gillar väcker vår olust. Abduktionen som den vetenskapliga processens första 
fas, utan vilken deduktion och induktion står utan arbetsmaterial, framstår 
som en viktig fas. Abduktionen kallas ibland för intuition. Den symmetriska 
relationsformen som är förhärskande i STAT skapar viss ordning i världen 
(och i oss). Kategorin relation kan användas för att skilja psykoanalys från 
psykologi, då psykoanalys = symmetri och psykologi = asymmetri. 

Språk 

Om vi lutar oss på Peirce så kan STAT tala ett slags språk. Det kan vi finna 
exempel på i det han kallar kategori 1. Det är ett språk av aning och antydda 
sammanhang. Musik passar in här, helst utan vokala inslag. 
Bions och Money-Kyrles ”tomma” tankar eller ”förbegrepp” skall också ingå 
här, liksom Jungs ”möjligheter till föreställningar”. Den avvikelse som 
Money-Kyrle gör när han breddar ”begrepps”-processen till att istället gälla 
”mängdigenkänning” vidgar ju synen på vad vi har med oss vid födseln och 
kan kanske också utgöra ett sätt att inte fastna i debatten om 
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allmänbegreppens status. 
Hur detta skall förstås är inte lätt att avgöra. För mig framkallas sådana ord 
som beredskap, ”förberedd för” och ”många möjligheter”. Språket här är 
fortfarande öppet och har inte slagit fast något, det intresserar sig för ett 
antal möjligheter. 

Implicit minne och medvetande 

Det kallas också varierat kärnmedvetande eller basmedvetande. 
Trassligheten hos Damasio framgår när han säger ”att kärnmedvetandet är 
omedvetet”. 
Det implicita minnet innehåller dispositiva representationer från kroppens 
inre och de lagras på samma sätt som rapporter från yttervärlden. Amygdala 
verkar vara samlingspunkt. 
Detta medvetande som alltså arbetar omedvetet utför ett sållningsarbete 
som är värderande och leder till omedvetna beslut. Sållningen sker i skalan 
lust/olust och den sker med hjälp av somatiska markörer. Till sitt förfogande 
har de våra fyra grundkänslor (se ovan) där lust=1 och olust=2-4. 
All kunskap är nedlagd i dispositiva representationer och de medfödda 
lagras i det limbiska systemet. De styr alla processer som krävs för vår 
överlevnad och de kan inte vara medvetna. 
Minnet kan innehålla spår från fostrets tid i livmodern och de kan visa sig i 
drömmar. 
Detta minne/medvetande, som är mycket gammalt, har satt spår i världen i 
form av myter och religioner. 
 
Följande kan nu sägas om SBS. Det innehåller vid födelsen: 
 Självbilder: uttryck för omnipotenta föreställningar om självet. 
 En livsåskådning/världsbild som är idealismen. 
 
Till SBS är knutet: 
 Självbildens försvarssystem. 
 
Vad har nu dessa enheter med varandra att göra? 
Hör de ihop och om detta är fallet, hur? Min egen aning var att de skulle 
kunna vara sammankopplade men på vilket sätt var en gåta. 
 
Jag använder nu den utvidgade beskrivningen av STAT (sid. 126) och den 
vänstra sidan av uppställningen hos Grünberger (tabell 2, sid. 152) och gör 
följande överväganden för att se om det är troligt att STAT och SBS har 
något med varandra att göra. 
 
1. Båda systemen är medfödda. 
Att detta gäller för STAT och dess bundenhet till det Limbiska systemet 
verkar klart. Att SBS är medfött är ett påstående och delvis understött av 
Grünberger och Kohut. Båda två rör sig i tiden före och efter förlossningen. 
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2.Båda sammanstrålar i känslan.  
När Matte Blanco245 i sin bok ”The Unconscious as Infinite Sets” kommer 
fram till att behandla emotioner så säger han: 

”…det underliga är att samma begrepp som jag nu har använt när jag 
beskrev det omedvetna (STAT) med hjälp av matematisk mängdlära kan 
jag använda på emotioner. Då uppstår frågan hur relationen mellan det 
omedvetna (UUcs. hos Matte Blanco) och emotioner egentligen är? 
Psykoanalytiskt tänkande har alltid varit mycket vag på denna punkt. 
Enligt mitt förmenande är de intimt lika varandra”(författarens 
kursivering). 

 
Matte Blanco gör också en summering.246 

”En emotion är ett psyko-fysiskt fenomen. 
Dess psykologiska sida består av två slags fenomen: sensation/känsla och 
tänkande. 
Sensation/känsla innehåller två typer av fenomen; de som uppmanar oss 
till någon form av agerande och de som helt enkelt är vår upplevelse av 
ett kroppsligt tillstånd.” 
Matte Blancos slutsats blir sedan att hans nya begrepp (om UUcs.) helt 
enkelt beskriver emotionernas natur och att Freud i själva verket med 
sina upptäckter (de 5) avslöjade emotionens inre struktur. 
Kan detta vara riktigt? Kanske till en del, men det säger inte vad STAT är.  

 
3. Är SBS känslor? 
Skildrar SBS hur jag känner mig och är i så fall självbilderna ett uttryck för 
dessa känslor? Är det som musik? Det kanske är rättare att säga att om jag 
har dessa bilder av mig själv så kommer jag att känna mig på ett visst sätt. 
Det är då ett sätt att gå baklänges och utifrån känslan av omnipotens försöka 
översätta denna känsla till ett begripligt språk eller bildspråk. 
För emotioner gäller att du kan få känslan att kunna göra allt. Det är ju inte 
möjligt att verkligen kunna, utan bara att känna. Ju starkare denna känsla är 
desto närmre det oändliga kan du sägas vara. Omnipotensen kommer under 
utvecklingen att ställas mot faktiska arbetsuppgifter, som visar att känslan är 
falsk och att det inte gives något sådant som känslan antyder. Den faktiska 
världen, med sina arbetsuppgifter, kommer därmed att fungera som en 
gräns där ”känslan av” ställs mot det som är. 
Ett exempel. 
”Jag är omnipotent.” Det skulle översatt bli: Jag besitter all kraft. Jag har 
alltså vetskapen om att innehålla all kraft som finns. Det är då för mig en 
sanning. Det är på detta sätt. Jag är helt övertygad om att det är på detta 
sätt. 
Det är stor skillnad om jag säger ”jag kan känna som om det är så”.  
I första fallet är det en sanning för mig. Det är så som jag känner i 
verkligheten. I det andra fallet förstår jag att det bara är en känsla av och 
kanske inte stämmer med verkligheten. Det är två olika verkligheter. Den 
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första behandlar fantasin som en verklighet medan den andra vet att detta 
bara är en fantasi. 
 
4. Kopplingspunkten är neurologisk. Det som framstår som den troligaste 
kopplingspunkten är till slut de uppfattningar om självet och dess 
neurologiska bas, som flera författare framför. Det råder viss 
språkförbistring inom området. 
Självets grund beskrivs med en del olika begrepp/namn och de är 
kroppssjälv Solms (sid. 98), SELF, Panksepp (sid. 101), Självets grund, 
Damasio (sid. 117) och det kommer också in under bakgrundskänslor (sid. 
123). Det går vidare under namnen enkelt medvetande (sid. 97), 
kärnmedvetande (sid. 95). Schore har också en åsikt i frågan (sid. 110). 

 
En av Damasios beskrivningar är denna (sid. 121 i Damasio´s bok): 

”Den ständiga trafiken mellan hjärnan och kroppen och de mentala bilder 
som då skapas i olika delar av hjärnan, representationer, utgör grunden 
för våra själv. Det är alltså en serie av biologiska tillstånd som oavbrutet 
avlöser varandra. Intensiteten i denna trafik är ofattbar hög. Det betyder 
att jag flera gånger per sekund får reda på hur min kropp mår. Varje nytt 
meddelande jämförs med det som lagrats strax innan och om intet nytt 
inträffat registreras det som: ”det är som förut”. 

 
Ovanstående formulering skulle kunna användas också på SBS. Det Damasio 
säger ovan är att känslan av att vara ett själv är kroppsligt förankrat. Om jag 
har kontakt med min kropp så är självkänslan gratis. Problem uppstår om 
jag tappat kontakten med min kropp. 
Om det nu finns ett självbildssystem så går det att föreställa sig att detta 
system scannas på ett liknande sätt som när kroppen hela tiden jämför sitt 
tillstånd med det som rådde strax innan. Om en avvikelse upptäcks skulle 
det så leda till att de homeostatiska skyddsmekanismerna aktiveras. 
Jag har tidigare hävdat att kontakten med kroppen inte är given vid födseln 
utan något som uppstår på sikt. Kontaktmöjligheten kan också vara 
permanent förstörd som ett resultat av en olycklig ”beskärning”. En känsla 
av själv är på detta sätt utesluten. Den känsla av själv som då kan erbjudas är 
den som kan komma från innehållet i SBS, det vill säga de omnipotenta 
grandiosa föreställningar som vi föds med (känsla av själv utbytt mot 
stolthet). 
Om jag kallar Damasios själv för ”det sanna självet” (real self) så blir det 
själv vi primärt har tillgång till vid födseln ett ”falskt själv”. Detta själv är ju 
de grandiosa föreställningarna och självklart inte det vi är (eller kan bli). 
 
Om vi går med på att det finns ett självbildssystem och att det står i kontakt 
med ”Damasios själv” från början, borde inte självbilderna då vara korrekta? 
SBS skulle i så fall vara fyllt av föreställningar om självet som skulle leda till 
starka känslor av impotens och inte till omnipotenskänslor. Självbilderna 
skulle skildra en maktlös, okunnig och fullständigt hjälplös, beroende 
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individ. Han skulle inte kunna gå själv, inte tala, inte kunna skaffa sig föda 
eller sköta ett arbete. Men så långt som många tycker sig förstå är vi fyllda av 
självbilder som är de rakt motsatta. 
Slutsatsen blir: det finns ingen kontakt mellan det kroppsliga självet och 
SBS. 
 
SBS framstår i detta ljus som helt nödvändigt. Om det inte fanns skulle vi 
aldrig överleva. Det är SBS som håller oss vid liv till dess att vi kan hålla oss 
vid liv, det vill säga så lång tid som det tar för oss att inse att vi måste draga 
försorg om oss själva.  
Det arbete SBS utför är ju att lura/locka andra att sörja för vår välfärd så 
länge som det behövs och i vissa fall långt bortom denna punkt. 
Hur detta går till är en viktig, kanske livsviktig, process för oss människor, 
men faller utanför vad denna avhandling skall handla om. 
 
5. Tiden. 
Till slut kan tiden vara den avgörande faktorn. I tabell 2 finns ”tidlöshet” 
med som en faktor. Tid är inte något som existerar i den oral-narcissistiska 
sfären. 
Hos Solms finns en avdelning som behandlar vidgat medvetande (sid.99). 
Det utgår ifrån att vi först har ett kärnmedvetande (kallas också enkelt eller 
primärt). När högre kognitiva funktioner knyts till detta så får vi ett vidgat 
medvetande. Det går även under namnet sekundärt eller reflekterande 
medvetande.  
Damasios syfte med beteckningen vidgat medvetande är att understryka att 
ett sådant medvetande inte bara är medvetet om vad vi känner utan också att 
vi känner (medvetenheten) samt att vi kan spekulera/tänka om dessa 
känslor. Det kommer då också att omfatta ett då och en framtid och inte bara 
ett nu. 
 
Jag uppfattar detta som att Damasio säger att de synonyma begreppen: 
enkelt, primitivt och kärnmedvetande i så fall bara har ett nu, vilket vi redan 
vet gäller för STAT. 
Kärnmedvetandet har ingen uppfattning om framtid eller förfluten tid och 
där existerar i så fall bara ett nu.  
Indirekt uttalas att känsla inte har någon tid. Den bara är. 
Det betyder att tidlöshet råder i SBS (i den tidiga postnatala formen) och 
också inom det som här benämns som kärnmedvetande. De skulle dela 
denna egenskap att inte vara inom tiden, det vill säga tidlösa. 
 
Så sist skall vi gå tillbaka till ett Freudcitat (sid. 36). Det kommer från 1933: 

”Upprepat har jag det intrycket att vi har gjort alltför lite 
teoretiskt bruk av detta faktum, som är fastlagt utan minsta tvivel, 
att det bortträngda inte förändras av tidén. Detta tycks mig erbjuda 
en väg till de mest djupgående upptäckter. Tyvärr är det också så 
att jag själv inte har kommit längre med detta.” 
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Det som är viktigt här är tiden. Det finns något som lever utanför tiden. 
Freud har emellertid fel om det han här kallar ”det bortträngda”, eftersom 
det han menar är att vi kan glömma våra erfarenheter/minnen. Men som vi 
vet är ju de ofta offer för tidens inverkan. De ändras ofta. Det icke 
bortträngda däremot, det vill säga STAT står emot tidens tand. 
 
Jag drar den slutsatsen att punkterna ovan stöder tanken att STAT och SBS 
skall ses som en enhet. Vi får då ta ställning till ett kunskapsobjekt som är 
något större än tidigare. 

Psykoanalysens kunskapsobjekt expanderar 
STAT och SBS är hopkopplade och skall behandlas som en enhet. 
 
Jag får då en sekvens: Limbiska systemet stödjer STAT som stödjer SBS. 
För psykoanalysens del kommer då kunskapsobjektet att bestå av STAT + 
SBS och de med SBS sammanhängande: det homeostatiska försvarssystemet 
och självbildsuppehållsdriften. Vi får då i komprimerad form: 
 
Psykoanalysens kunskapsobjekt är följande: 
 
STAT: 
1. Allmänna egenskaper 
2. Känslosinnet 
3. Självet 
4. Logik 
5. Språk 
6. Implicit minne och medvetande 
 
SBS: 
1. Omnipotenssystemet 
2. Livsåskådningen 
3. SBSs försvarssystem och självbildsuppehållelsedriften 
 
Om slutsatsen tidigare var att STAT ter sig som ett positivt och nyttigt 
system så blir bedömningen nu mycket annorlunda, om STAT och SBS ses 
som en enhet. 
Det är främst beroende på att SBS uppträder som ett eget system, som inte 
är i samförstånd med kroppen utan som ser kroppen och världen som ett hot 
mot sig själv. Det som hotar SBS angrips och vid dessa angrepp är den 
kropp, inom vilken SBS faktiskt är en parasit, inget hinder för angreppet, 
utan kroppen kan offras. Det är angrepp via kroppen som vid vissa suicid. 
En mer biologisk självuppehållande drift som bevarar kroppen kan märkas 
först efter det att SBSs grandiosa innehåll blivit avsevärt reducerat. Innan 
detta skett styr den självbildsuppehållande driften tämligen oinskränkt. 
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Om det är så att denna drift lånat sina instrument från vrede/ilska systemet 
så tycks också en omvandling ha skett så att den typ av aggression som 
Kohut redogör för och kallar ”hämndbegäret” blivit till en av våra farligaste 
aggressionstyper. 
Till detta kommer att det är just detta begär som kan hålla vrede/ilska 
systemet på halvfart och sålunda alltid aktivt. Det vanliga är ju att detta 
system slås av när målet är uppnått. 
Den hänsynslöshet och omåttlighet som är inbyggt i systemet kan enbart 
stoppas eller regleras genom yttre pålagor i form av Talions lag och 
rättsväsende. Och förstås genom att en integrationsprocess minskar det 
grandiosa tankeinnehållet i själva systemet SBS. 
 
Om det här är det system som jag är omedveten om att det existerar inom 
mig, så ter det sig inte lika positivt som att enbart ha STAT som en inre 
hyresgäst.  
Till detta är knutet något som jag tog upp i samband med Lévi-Strauss och 
det meningsfulla (kapitel 3 sid. 89). Det är fullt tänkbart att STAT ser sin 
mening enbart i sin egen existens. Jag använde mig av en virusmetafor. 
STAT kan ses som ett virus och bara vara inställt på sin egen fortvaro. Det 
skulle då kunna agera som ett virus, nämligen i sin egen lust till överlevnad 
kan det döda sin värdorganism. 
Det betyder att det samlade objektet, STAT + SBS, lever ett eget liv utan 
hänsyn till sin värd (mig) och att det bestäms ur mekanismer som finns i 
båda systemen. 
Om jag inte skall bli dödad kroppsligt av de samlade systemen så tycks en 
ofrånkomlig slutsats vara att jag på något sätt måste bli vän med dem. 
Hur skall det gå till? 
 
I Kapitel 4 så avslutade jag med konsekvenser och de behöver nu 
kompletteras. 

Konsekvenser om psykoanalysens kunskapsobjekt är det 
statiska systemet kopplat till självbildssystemet 

Förutom de konsekvenser som jag beskrivit ovan kan nu följande läggas till: 
 
Konsekvens 1: Moral 
Om STAT kan ses som amoraliskt så verkar SBS närmast aktivt 
antimoraliskt. Den enda lag som gäller är SBS överlevnad och den tar inga 
som helst moraliska hänsyn. Att lagstifta mot detta eller skapa sociala 
motkrafter är kanske en väg. Dock torde dödsstraff inte betyda något så 
länge som kroppens undergång inte är något problem, snarast tvärtom. 
Lösningen på problemet ligger någon helt annanstans. 
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Konsekvens 2: Instrumentarium 
Om jag håller mig till Kants idé om ett instrumentarium så tillkommer nu 
ytterligare ett element. Det är det värdesystem som ligger nedlagt i SBS. Om 
vi går med på att det tidigt i kunskapsprocessen föreligger en sållning mellan 
alternativ som är värdestyrt, så kommer subjektets värdesystem som det är 
gestaltat i SBS/livsåskådning att spela en avgörande roll. Som jag tidigare 
försökt visa så råder det samstämmighet mellan SBS innehåll av grandiosa 
fantasier och graden av idealism respektive materialism. De är 
grundläggande värden. Kommer värdegrunden att påverka instrumentet och 
om det gör det, på vilket sätt? 
 
Om vi tänker oss ett linssystem så kan värdegrunden få vara en bländare. 
Med stor bländare blir det som är nära tydligt synbart medan bakgrunden 
blir diffus. Med en liten bländare blir det omvänt. Det långt borta avbildas 
tydligt. Ser vi längre om vi är idealister eller är det materialisten som 
kommer att se längre än näsan? Svaret kan vara olika men mitt svar är 
(förstås) att en materiell grund ser längre. Jag har samlat det i meningen 
”Jag skymmer mig”.  
Argumentet är: så länge som de omnipotenta/grandiosa fantasierna är 
påtagliga och alltså också idealismen den rådande doktrinen, så kommer jag 
att skymma min egen syn med mig själv. Jag tar för stor plats enär jag ännu 
inte har funnit min perifera plats. Jag är för centralt placerad och det 
påverkar min syn.  I en tänkt ideal utveckling så innebär landningen i 
materian att jag accepterat min lott som materia. Jag och hela jag kommer 
att försvinna när jag dör. Inget blir kvar. I denna mening har subjektet blivit 
till objekt eller kanske, materian är mitt hem och jag bebor nu kroppen och 
den bestämmer. Det är inte jag som bestämmer över den.  
 
En figur får visa det just skrivna. 

 
Inre N-värld --------------- subjekt -------------- yttre N-värld 

utrustning 
känslosinnet 

SBS med bländare stor och liten 

 
idealism 

Inre N-värld ------- subjekt/stor bländ ------ yttre N-värld 

 
materialism 

Inre N-värld ------------- subjekt/liten bländ ------------ yttre N-värld 

Figur 8. Schema över kunskapssubjektet och dess instrumentarium. Med ett 
självbildsinnehåll som svarar mot en materialistisk värdegrund så når instrumentet 
längre. Det gäller då både inåt och utåt. N står för noumenal. 
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Självbildernas ursprung 
Oberoende av svaret på den förra frågan jag ställde om sambandet mellan 
STAT och SBS så återstår ändå problemet med självbildernas ursprung. 

Tabula plena 

Den idé som jag kallar Tabula plena uppstod i samband med inläsningen av 
hjärnforskningens senaste rön. Den utgår från Tabula rasa teorin. 
Tabula rasa teorin är en teori som uppstod runt mitten av 1600-talet. Den 
har felaktigt247 tillskrivits John Locke (1632-1704). Den sade att människan 
föds som ett ”oskrivet blad”. På detta blad skulle sedan erfarenheten skrivas 
in. Teorin har varit mycket livskraftig. Det är kanske bara under de senaste 
30 åren som vi fått en annan uppfattning.  
Det Locke faktiskt skrev var att vi föds med en tendens att söka lycka och 
undvika olycka, att vi har sinnen som bestämmer hur vi uppfattar 
omvärlden. Vidare har vi tankeförmåga, förmåga att känna glädje, smärta 
och obehag. Dessutom har vi tidsuppfattning. Vi kan generalisera och 
abstrahera samt dra slutsatser om samband. Vi har också språkförmåga och 
kan kommunicera. Detta låter inte som ett oskrivet blad. Kant blev sedan 
inspirerad av detta när han arbetade med sina kategorier. 
 
Det som har kallats hjärnans mognad visar sig också vara en beskärning 
(”pruning”) av hjärnan. För att hjärnan skall nå full mognad så visar nya rön 
att det tar cirka 30 år. Mognaden tycks ske i två stora steg. Det första steget 
vid födseln och det andra strax innan puberteten. I början av varje fas har 
antalet neuron ökat och är beredda att ta emot ”erfarenhet” från 
omgivningen. De neuron och synapser som inte blir uppkopplade dör eller 
kan lägga sig i vila. Det som är anmärkningsvärt är den överkapacitet som 
tycks föreligga. För de cortikala områdena verkar den astronomisk. De 
väntande neuronen är av två slag. Det ena är de som vet vilken typ av 
erfarenhet de väntar på. Fonemneuron är av det slaget. De andra är 
”tomma”, det vill säga de kan användas allt efter miljöns behov. Miljön 
kommer alltså att ha en stor inverkan på hjärnans vidare utveckling (och 
avveckling). Inte bara cortex har dessa ”tomma” platser utan, som Solms 
påpekar (sid. 104), verkar dessa tomrum också finnas i de system som sköter 
våra grundkänslor. Grundkänslorna är givna, men våra svarsbeteenden kan 
läras in och då besätta dessa tomrum. 
Det verkar alltså som om det ligger något i Tabula rasa teorin. Det skiljer sig 
dock väsentligt. Ett tomt bord är något annat än ett fullt bord med skapade 
tomrum.  
Det som slagit mig är att vi, istället, kan ses som ”överfulla” av möjligheter. 
Det skulle vara motsatsen till tomma. Detta överfulla är dock speciellt i så 
motto som det inte implicerar några färdigbildade egenskaper eller 
förmågor. De föreligger blott som ”möjligheter”. Vissa neurologiska 
strukturer föreligger relativt klara vid födseln, medan andra är emergenta, 
det vill säga de kan uppstå vid rätt påverkan. 
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Denna möjligheternas hjärna kallar jag Tabula plena. 
 
Om vi går tillbaka till neuropsykoanalysen så var ju Solms idé den att studera 
ett och samma ting utifrån och inifrån. Om vi börjar utifrån och studerar den 
nyföddes hjärna med hjälp av neurologin och hjärnforskningen så kan vi 
säga följande: 
Hjärnan är dag noll mycket överdimensionerad. I princip kan den landa var 
som helst på jorden och den har kapacitet att tillsammans med den 
omgivande miljön omforma sig till att bli ett fungerande system i just den 
miljön. 
Oberoende i vilket språk den hamnar så innehåller den de fonem som just 
det språket använder sig av. Dessa förstärks och resten går i vila. 
Det finns säkert fler exempel på hjärnans överkapacitet, men vad jag syftar 
på torde framgå. 
Hur skulle nu denna hjärna upplevas ”inifrån” i sin fenomenologiska 
framtoning? 
Det får så klart bli ett tankeexperiment. Jag är alltså nyfödd och vad 
uppfattar jag. Förutom rena fantasier kan vi använda oss av de fantasier som 
vi hittar hos vuxna människor och så extrapolera bakåt. Jag tänker nu 
närmast på de grandiosa självbilder som dyker upp under det analytiska 
arbetet. 
Skulle jag tänka om mig själv: ”Herregud jag kan bli vad som helst! Jag kan 
prata alla språk. Jag kan redan allt så inget behöver jag lära mig. All kraft är 
samlad hos mig. Det räcker med att jag tänker på en sak så uppstår den 
framför mina ögon.” 
Så kan jag hålla på och vi får till slut det som kallas en omnipotent grandios 
självbild. Detta kan vi alla känna igen från oss själva och i de gudsbilder vi 
blivit matade med. 
Det jag vill ha sagt är: Med tanke på den hjärna vi faktiskt har är det inte 
förvånande att självbilden blir just grandios. Det kan verka som om vi kan 
ana oss till hjärnans tillstånd när vi ligger där nyfödda. 
 
Som övning brukar jag tänka på begreppet längd.  
1. Längd definieras som ”utsträckning i en huvudriktning i rummet”. 
2. Längd kan anta vilket värde som helst. 
3. Längd kan vara en idé i Platons grotta - ett universal. 
4. Längd är ett abstrakt begrepp så länge som det inte blivit realiserat i 

materia. 
5. Som nyfödd kan jag säga: jag kan anta vilken längd som helst. 
6. Om min längd inte realiseras så kan jag leva hela mitt liv med fantasin 

att jag kan bli hur lång som helst. 
7. Detta kan vara en mycket nöjsam fantasi. 
8. Om jag nu, av någon anledning, inte vill stanna i denna fantasi utan får 

för mig att det vore spännande att få min längd realiserad, så säger jag 
ja till detta projekt, men jag vill själv i så fall bestämma hur lång jag 
skall bli och då. 
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9. Konstaterar jag att jag ju redan är 50 cm lång så jag kan inte välja en 
längd under 50 cm och i samma veva får jag klart för mig att de andra 
runt mig  inte verkar vara hur långa som helst, så om jag skulle välja 
300 cm skulle jag kanske se rätt löjlig ut. Svårt att umgås blir det också. 
Men jag vill inte bli en liten plutt så 200 cm skulle kunna bli bra. Då blir 
jag lång och bra. Nu har  jag fått välja och själv bestämt min längd, så nu 
är det OK. Låt processen fortsätta! 

10. Materialiseringen skall ju ske via min kropp - det är den som skall bli 
200 cm. 

11. Men i kroppen bor nu mina gener och nu kommer den första 
motgången, för generna har bestämt mitt längdspann till 180-190 cm. 

12. Till detta kommer att i tiden så är jag född efter kriget och får rätt usel 
mat, så miljön gör att jag inte kan nå mitt maximum, utan får 18 år 
gammal inse att jag blev 180 cm 

13. ”Jag skulle ha struntat i denna vansinniga lust att realisera min längd. 
Om jag gjort det skulle jag fortfarande kunna leva i min fantasi om att 
alla längder är möjliga att nå. Tänk att få ha kvar det där ”jag kan om jag 
vill”. Hur skall jag kunna leva med denna skymf?” 

 
Ja hur skall jag göra?  
Kanske att jag anpassar mig och kommer över kränkningen eller så skaffar 
jag platåskor och ägnar mig åt mer eller mindre komplicerade tekniker för 
att hemligt kompensera mig själv (tröstfantasier). 
 
Om jag tillämpar Peirces kategorier på det här exemplet så ser jag att jag 
först befinner mig i kategori 1. Längd är ju vagt. Kategori 2 kommer vid 
punkt 9. Längd börjar att anta värden. Längden kan uttryckas i centimeter. 
Det kan kvantifieras. 
Kategori 3 skulle vara ”jag är 180 cm = jag har längden eller är längden 180 
cm. Det är nu fastlagt via kopulan är. Det är domen. 
Det hela tar tid. 
 
Vad kan vi tänkas ha med oss som medfödda föreställningar om oss själva? 
Det jag har föreslagit är bilder av grandios natur men det skulle lika gärna 
kunna vara något annat. De grandiosa föreställningarna kan ses som 
möjligheter och i den mån de inte realiseras stannar de kvar som fantasier. 
Det skulle betyda att vi är fulla av möjligheter men utan dess realisering 
förblir vi tomma. Min kliniska erfarenhet är att en sådan tomhet inte är 
ovanlig, men är svår att få syn på, då den döljs på olika sätt. Människan fylls 
inte genom någon naturprocess, utan för att det skall ske krävs en hel del 
arbete. 
 
Något svar på frågan om självbildernas ursprung och deras specifika 
utformning kan jag inte ge. Det jag snuddat vid under arbetets gång är att de 
uppstår i samband med beskärningsprocessen och att de skulle vara ett slags 
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arv eller minne av Tabula plena. Idén om Tabula plena skall ses som en 
början till ett svar. 

Sammanfattning 
 Det finns anledning att tro att STAT och SBS är sammankopplade och 

skall behandlas som en enhet. 
 Psykoanalysens kunskapsobjekt är då detta utvidgade objekt och helheten 

det område som är specifikt för psykoanalysen. 
 Självbildssystemet, SBS, framstår som en helt nödvändig konstruktion 

om det är så att vår förmåga till att själva sörja för vår fortlevnad är något 
som det tar lång tid att utveckla. SBS garanterar att någon eller några 
människor sörjer för oss under denna tid. 

 Om SBS är ett omedvetet innehåll i vår psykiska apparat så påverkar det 
vår moral och också våra kunskapsinstrument, så att ett starkt inslag av 
grandiosa självbilder har en tendens att skymma vår blick. Jag kan 
komma att vara den som skymmer blicken om jag är för centralt placerad. 

 Den gamla föreställningen om en Tabula rasa kan bytas mot en Tabula 
plena. Människan är vid födseln ett fullskrivet blad med tomma 
utrymmen där erfarenheten/miljön kan skriva in sig. 

 Självbildernas ursprung är fortfarande en gåta. 
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AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
1. Det tankespår som utgjordes av letandet efter psykoanalysens 
kunskapsobjekt kunde föras till ett slut. Sammanfattningen i kapitel 4 är 
resultatet. Utgående från Freuds begrepp om ett omedvetet system, som 
visade sig behandla medvetandet kunde ett annat system påvisas, STAT som 
alltså skall vara den vetenskapliga psykoanalysens kunskapsobjekt. 
Objektet visade sig innehålla det sjätte sinnet, känslosinnet, som vi använder 
i början av varje tankekedja enligt formeln ”känslan är tänkandets moder”. 
Systemet för lust/olust är här engagerat i en sållning som är värdestyrt och 
som plockar undan allt det som väcker olust hos subjektet. 
 
2. Det andra tankespåret, självbildssystemet eller SBS, som är en 
kombination av självbilder och en livsåskådning, är ett erfarenhetsbaserat 
påstående från författaren. SBS kan vara mer eller mindre fyllt av 
omnipotenta/grandiosa bilder av självet och i korrespondens därmed en 
livsåskådning som pendlar mellan den nyföddes helt idealistiska system och 
senare materialistiska värderingar. 
 
3. Att de två tankespåren skulle kunna förenas var från början inte självklart. 
Vid en prövning visade det sig att det finns fog för att behandla dem som en 
enhet. Psykoanalysens kunskapsobjekt ökade på detta sätt i omfång och kan 
beskrivas som STAT+SBS. 
Om STAT och SBS kopplas samman kommer de värderingar som bor i 
livsåskådningen att vara den värderingsgrund som lust/olustsystemet 
använder sig av vid sin sållningsaktivitet. Det betyder att sådant som väcker 
olust i SBS kommer att undvikas. Olusten väcks av allt som ifrågasätter SBS, 
både vad gäller själva bilderna och värdegrundens idémassa. 
På detta sätt sker ett val redan tidigt i tankeprocessen som då avgör vad som 
kommer att processas vidare och vad som kommer att stoppas och det 
kommer att styras av SBS. 
Kants påståenden om våra instruments betydelse för vad vi överhuvud kan 
erfara måste kompletteras med en förståelse av hur den tidiga sållningen 
påverkar slutresultatet. 
Författarens tro är att en idealistisk grundinställning är en försämring av 
instrumentet.  
 
4. Om letandet efter psykoanalysens kunskapsobjekt var ett utpekande av ett 
för analysen specifikt undersökningsområde så har undersökningen av SBS 
fört fram subjektet eller hellre kunskapssubjektet i fokus. De resultat som 
nåtts är allmänna och inte specifika och berör således alla som är inbegripna 
i någon form av vetenskapligt arbete. Kunskapssubjekt är ju en term som 
vetenskapsteorin använder sig av för att beteckna den som kunskapar. 
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Om jag nu som ett sådant subjekt frågar mig hur mitt värdesystem påverkar 
mitt sökande så kan jag med utgång i Sapfos definition av medvetandet som 
var: 
”Jag vet det tillsammans med mig själv” kanske komma fram till utsagan 
”Jag skymmer mig själv” vilket i klartext innebär att jag placerat mig själv i 
en alltför central position i mitt eget värdesystem. Jag tar helt enkelt för stor 
plats och mitt subjekt kommer att skymma objektet. 
 
5. Självbildernas ursprung är viktigt. Om de uppstår ur något så måste det 
vara ur hjärnan. Min ansats med Tabula plena skall ses som en början till ett 
svar. Min idé att det finns en koppling till ”beskärningen” behöver få mer 
substans eller avfärdas.  
 
6. Att SBS försvaras av ett homeostatiskt system som är instinktstyrt är både 
bra och ett problem. SBS framstår som ett alldeles nödvändigt system som 
gör att vi kan överleva medan vår hjärna mognar och vi nödtorftigt kan klara 
oss själva. Problemet finns i att det hämndlystna raseriet kan rikta sig mot 
våra egna kroppar innan dessa kroppar kan omfattas med någon form av 
ömhet från SBS sida och inte ses som en kränkning av någon av dess 
föreställningar. 
Att det historiskt går att visa på att hämndlystnaden måste regleras av en 
yttre instans i form av det juridiska systemet visar på att detta är något vi 
inte klarar på egen hand. 
 
7. Den fria viljan och moralfrågan. Kant resonerade ungefär på följande sätt: 
Vi har, och vet att vi har, moraliska begrepp och kategorier. Det går inte att 
betvivla att dessa åtminstone har någon betydelse. Om de skall ha någon 
betydelse måste människan besitta någon grad av fri vilja. I den empiriska 
världen finns bara naturlagarna. Om vi har en fri vilja kan den inte tillhöra 
den empiriska världen. Således finns inte alla delar av oss i den empiriska 
världen. Den totala världen måste då bestå av dels den empiriska dels något 
mer. Den fria viljan måste tillhöra denna andra värld och så måste vi också 
göra. Den fria viljan utövas från den delen av oss som inte är empirisk. 
Om moral är en kategori så är den medfödd. Moral finns i oss från början.  
 
Om detta kan nu sägas att om den är medfödd så ligger den i vart fall inte i 
STAT. Den kan ligga någon annan stans. Om den inte är medfödd så är den 
inlärd. STAT har ingen moral och SBS framstår i sin begynnelse som 
närmast anti-moralisk. Om moralen inte finns som Kant trodde så påverkas 
ju också frågan om viljans frihet. Den krymper betänkligt och i bästa fall kan 
vi kanske tala om vilja. Viljan som ”fri” måste då ges upp och determinismen 
ökar i betydelse. 
Nu går det också att tala om en objektiv och en subjektiv moral. Den 
objektiva skulle föreligga ”därute” som en faktisk sak. Den finns helt enkelt 
utan människans inblandning. Om man inte tror på en objektiv moral så kan 
man tro på en subjektiv moral. En subjektiv moral kan då tänkas att bli 
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utprojicerad i vår omgivning och vi kommer att uppleva den som om den 
föreligger oberoende av oss. Men den kommer ursprungligen från oss. Om 
den så kommer från oss så måste den ha en källa i oss.  
Avhandlingens resultat vad gäller en källa i oss är nedslående. STAT 
innehåller ingen moral och SBS ter sig primärt som anti-moraliskt. Det som 
kan inträffa är att SBS i integrationsprocessen först kan ta hand om den egna 
kroppen, och sedan i en andra fas, när kroppen är avklarad, börjar att också 
visa mer altruistiska drag. 
Det verkar inte troligt att altruism kan åstadkommas genom lagstiftning 
(men är en hjälp) utan lösningen ligger någon helt annan stans. 
Om vi åtminstone kunde få ha kvar tron på en vilja så ifrågasätts den redan 
av författare som ser den som en illusion. Visserligen som en nyttig sådan 
men änddock en illusion. 
 
8. Namnfrågan dyker upp igen i kapitel 6. Samtidigt som förkortningar kan 
vara smidiga att ha under arbetets gång så är inte STAT och SBS tilltalande. 
Det som komplicerar frågan är dock vad de sammanslagna STAT och SBS 
skall kallas. När jag brottades med att formulera ett abstract föll det sig 
naturligt att använda orden icke bortträngt Omedvetet (unrepressed 
unconscious) och bortträngt Omedvetet (repressed unconscious) som är 
klumpigt på svenska men bra på engelska. Dessutom finns redan 
unrepressed unconscious som sökord. Mina invändningar mot termen 
Omedvetet kvarstår då det för mig implicerar att jag skulle vara omedveten 
om mina känslor. 
 
9. I avsnittet om Allan Schore gives en viktig punkt som har relevans för den 
nuvarande utvecklingen inom psykoterapin. Den rör grundkänslornas 
dubbla bestämning att dels ha en kroppslig bas dels ha ett tankemässigt 
påslag från cortex. Det tankemässiga påslaget betyder att vi lär oss vad vi 
skall känna i vissa situationer. Det kallade jag ”tankekänslor”. Den 
kroppsliga basen betyder Limbiska systemet och den nervförbindelse som 
knyter det Limbiska till cortex. Denna förbindelse är utsatt för beskärning 
(pruning) och får man förmoda är denna beskärning mer uttalad ju sämre 
den första miljön är. Om jag uppfattat den kognitiva rörelsen (KBT) rätt så 
sysselsätter den sig enbart med ”tankekänslorna” och hamnar nära Freuds 
eget ideal att med tankens kraft kontrollera känslorna. Om siktet är inställt 
på de inlärda (pseudo) känslorna så framstår metoden som en ominlärning. 
Att vidare utforska hur känslig förbindelsen mellan Limbiska systemet och 
cortex är ter sig angeläget liksom att få en bild i stort av hur mycket vi 
känner. Hur många av oss har tillgång till våra känslor? 
 
10. Drift eller ”Instinkt”. Efter min egen kritik av begreppet drift så är jag 
inte nöjd med begreppet ”självbildsbevarande drift”. När jag så under 
efterarbetet med avhandlingen insåg att Freud har ett begrepp ”Instinkt” (se 
Efterord) så förefaller det självklart att det jag menar är just detta. En 
”medfödd mental formation” som Freud säger. 
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11. Struktur och system. Är det så att STAT är en struktur som inom sig bär 
systemet SBS. STAT är ju just statiskt medan SBS ändras åtminstone vad 
gäller intensiteten. Ett av STATs innehåll är självbilderna som vi blir matade 
med. 
 
12. Framtida arbete 
 Relevansen av avhandlingens resultat svävar i luften och behöver sättas 

in i ett större sammanhang. Detta sammanhang är en teori om självet. 
Det finns idag ingen bra självteori. Med bra menar jag då komplett och 
med ett någorlunda stort förklaringsvärde. Ansatser till en teori har ju 
framsatts av flera författare och Horney, Kohut och Winnicott kan 
nämnas. Ingen av dessa är särskilt fullständig och deras förklaringsvärde 
i mitt tycke svagt. 
 
Jag skall här enbart ge en skiss till en sådan teori. Om vi utgår från 
Winnicott så opererar han med begreppen ”true and false self”. Tanken 
på ett sant själv som ligger inne i oss som ett frö och som under goda 
förutsättningar kan utvecklas till det vi var ämnade att bli, våra sanna 
själv, finns som en tyst förutsättning i alla teorier om självet. Hos 
Winnicott skyddas det ”sanna självet” alltid av det falska” då all form av 
socialt umgänge skulle omöjliggöras om bara ”sanna själv” träffades. 
 
Denna föreställning om ett sant själv inneboende i oss är, tror jag, falsk. 
Något sådant gives inte. Det vi har att operera med är enbart ett falskt 
själv. Detta falska själv är SBS eller vårt medfödda självbildssystem. Om 
vi håller oss till min tidigare skildring av de grandiosa tidiga 
självföreställningarna så blir falskheten eller oriktigheten av de tidiga 
bilderna uppenbar. Det lilla helt hjälplösa barnet ser sig som omnipotent 
och som den raka motsatsen till hjälplös. 
 
Med utgång i denna falska föreställningsvärld skall så något vi kan kalla 
ett sant själv växa fram. Jag skulle föredra att kalla det själv och inte sant 
själv, då det jag tänker på snarast är ett möjligt själv. Självet är alltså 
något som kan eller inte kan bildas. Det är sålunda något som individen 
genom sitt görande eller arbete mejslar fram med hjälp av sitt SBS och 
sina allmänna förutsättningar i en ständigt pågående dialog med sin 
miljö. Miljö skall här fattas i en vid mening då den innefattar allt från den 
mentala, psykiska miljön till det rent faktiska och fysiska. Sartre248 har 
sysselsatt sig med den här frågan ”att människan inte i förväg är något 
bestämt.” 
 
Relevansen av SBS som motor i denna utveckling sätter avhandlingens 
resultat i det perspektiv som jag tror är nödvändigt för att förstå dess 
plats i ett lite större sammanhang. 
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 En fråga som under arbetets gång kommit att framträda alltmer är den 
om kunskapssubjektets (KS) status. För att infoga området i ett större 
sammanhang skall jag bege mig till 1500-talet och Francis Bacon (1561-
1626).249 Bacon drog upp riktlinjer för en modern filosofi. Filosofin skulle 
grundas på erfarenheten och på en vetenskaplig induktion. Forskaren 
behöver göra sig av med vissa fördomar som Bacon kallade ”idola”. 
Han urskilde fyra sådana ”idola”. 
1. Idola tribus, släktets idol, närmast i form av antropocentrism. 
2. Idola specus, hålans idol (efter Platons grotta), individens personliga 

vanföreställningar som kommer från vanor, uppfostran. 
3. Idola fori, torgets idol, fördomar från den mänskliga samvaron och 

framför  allt språkets makt över tanken. 
4. Idola theatri, den filosofiska traditionens villfarelser. 

 
De påståenden jag gör om subjektet (kunskapssubjektet) rör närmast 
Idola specus. Det är individens egna vanföreställningar som avses och nu 
med tillägget om ett SBS vars aktuella utseende avgör huruvida subjektet 
kommer att ”skymma sig själv”. Bättre uttryckt: individen själv tar för 
stor plats och är alltför centralt placerad. Resultatet skulle vara att sikten 
blir skymd. I min skrivning är det den grundläggande värderingsgrunden 
som avgör i vad mån detta kommer att ske. En värdegrund som närmar 
sig idealismen kommer att begränsa utsikten i takt med sin grad. 
Individen kan också bära med sig föreställningar som kommer från de 
andra tre idolerna. På gruppnivå kan jag hysa samma fördomar som min 
grupp. Exempelvis: ”Mitt folk är det främsta på jorden” eller ”min ras står 
högre än andra raser” eller ”min/vår religion är den enda sanna”. 
Det antropomorfistiska misstaget, Idola tribus, är vitt förekommande 
även idag.  
Idola theatri kan väl uppfattas som misstag, vilka ligger inbäddade i 
exempelvis allmänna utsagor om människans natur. Där finns det två 
saker som jag själv uppfattar kan få förödande konsekvenser. 
a) ”Människan är stark och klarar svåra påfrestningar och hon är 

synnerligen anpassningsbar.” 
 Det här är rester av tidiga, omnipotenta självbilder. Min kliniska 

erfarenhet har alltmer utmynnat i slutsatsen att så inte är fallet. 
Självbildssystemet (SBS) uppfattar jag som skört. Det vi uppfattar som 
tålighet är att någon överlever en svår händelse (och det kan vi), men 
att det sker till priset av permanenta skador på SBS är inte känt. Det är 
fram för allt händelser som inbegriper mord, självmord och 
självmordsförsök och dessutom droger, som ställer till stor skada. 

b) Det andra är utsagor av typen ”Människan har ett rikt inre liv och är 
en känslovarelse.” Det är inte min erfarenhet. Jag har oftare iakttagit 
en stor tomhet och frånvaro av känslor. Vår tendens att pådyvla en 
annan människa känslor som han/hon inte hyser är en form av 
övergrepp och kommer ursprungligen från teorier som velat se oss på 
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detta sätt. Psykoanalysen har själv en stor del av ansvaret för att ha 
spridit sådan desinformation. 

 
 Avhandlingen innehåller många hypoteser. Vilka av dessa kan omvandlas 

till testbara sådana? Är SBS verkligen en del av varje människa? Finns det 
i alla kulturer och i alla tider? 

 
 Abduktionen behöver förstås bättre. Det pågår redan nu sådant arbete 

men mycket finns att göra. Intresset för Peirce och då speciellt hans 
begrepp abduktion är i stadigt växande250. 

 
 Ledtrådsparadigmet kan utvecklas. 
 
 Hur skall en psykoanalys se ut i praktiken? Skall ämnet delas in i 

teoretisk och praktisk psykoanalys? Är det meningsfullt att skilja analys 
och psykologi åt? 

 
 Det går antagligen att utveckla ett diagnostiskt instrument utgående från 

delar av avhandlingen. Det skulle fylla en plats vid bedömning av 
patienter. 

 
 SBSs homeostatiska försvarssystem behöver förstås i detalj och då främst 

det problem som olika typer av självskadebeteende utgör. En 
underavdelning ges i form av suicidfrågan, där det som kallas 
”oförklarliga suicid” måste få sin förklaring. Det här är angeläget då jag 
tror ”mörkertalet” är högt och mycket som får rubriken ”olycka” säkert 
döljer ett suicid. 

 
 Självbildernas ursprung skulle behöva en förklaring. 
 
 Kunskapssubjektets status är ett spännande område. Damasio antyder att 

vi snart kan få ”hjärnavtryck” liknande fingeravtryck, vilket betyder att vi 
har unika hjärnor. Jag hävdar ju en tro på ett unikt instrumentarium och 
vill med det också mena att alla inte kan vara bra på allting. Det sista är 
en klar föreställning från ett tidigt SBS. Att konstatera dessa 
självklarheter borde inte vara kränkande för någon.  

 
 Det sista för in på frågan om behandlarens inverkan på all typ av 

behandling. Det vi idag vet inom psykoterapins område är att 
behandlarens personlighet och yrkesskicklighet tycks spela större roll än 
vilken teoretisk modell som används. Kan måhända delar av 
avhandlingen fungera som en inspiration när jag grunnar över ”om jag 
skymmer min patient eller inte?” 

 
 Hur är det med viljan? Finns den överhuvudtaget? När jag med den 

medvetna viljan bestämmer mig för att hämta mjölkpaketet har hjärnan 
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redan startat rörelsen. Har vi någon nytta av medvetandet? Och hur 
determinerad är jag? Har jag någon frihet? 

 
 Matematikens mängder och ontologins relationer har båda spännande 

tillkomsthistorier. Cantor uppfattades som galen och kategorin relation 
har haft en svår förlossning. Hjärnan har flera naturliga sätt att fungera 
på som ibland leder till logiska felslut. Avhandlingen tar ju upp tendensen 
till idealism och religion och lusten att ordna världen i binära motsatser. 
Upp till kamp emot hjärnan kan vara en vettig strategi. Finns där flera 
fallgropar? 
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EFTERORD 
 
Sedan avhandlingen blev färdigskriven i sina huvuddelar har det influtit 
material som är av intresse för några av de påståenden som förekommer i 
texten. 
 
1. Jean-Pierre Changeux (1936-) presenterades redan den 8/4 2009 av Hugo 
Lagercrantz i Dagens Nyheter.251Essän har titeln ”Kulturhjärnan”. Changeux 
som är molekylärbiolog har i boken ”Du vrai, du beau, du bien- une nouvelle 
approche neuronale” som kom ut 2008 beskrivit vår hjärnas biologiska drift 
att lyssna på musik och titta på konst. Han diskuterar också möjligheten av 
att vi föds som idealister och tillika med en stark längtan efter religion” 
(författarens kursivering). 
I boken The Physiology of Truth” som kom ut i översättning 2002252 
framhålls att vi besitter en biologisk nyfikenhetsdrift liksom en biologisk 
religiös drift (författarens kursivering) som båda tillfredställer hjärnans 
kemiska signalsystem. 
Det intressanta här är förstås påståendena om en medfödd idealism och 
också att det går att tänka sig en medfödd religiös drift. 
Vidare efterforskningar om detta spår har varit resultatlösa. Changeux är 
inte översatt till engelska och hans vetenskapliga artiklar i exempelvis 
PubMed handlar om hans experiment med nikotinreceptorer. 
 
2. Alf Nilsson presenterade i januari 2010 sin bok: Det omedvetna i nya 
perspektiv.253 Med undertiteln: Ett psykiskt system mellan hudens och 
känslans beröring. Den kan ses som del två till författarens år 2005 utkomna 
bok: Om Homo psychicus. En biopsykologisk fantasi. De två böckerna utgör 
en enhet. Nilsson som idag är professor emeritus var verksam som professor 
i Lund 1986-2001 i ämnet klinisk psykologi. 
Nilssons redovisning av Matte Blanco liknar min egen i stora drag. Det kan 
ses som ett erkännande av denne Chilenare. I övrigt kan allt det redovisade 
från den neuro-psykologiska sfären inte uppfattas som annat än ett stort 
stöd för mina egna teser. Slutsatsen att systemet ”Det Omedvetna” är en real 
existens kan knappast betvivlas.  
 
3. Den upprepade datasökningen i februari 2010 gav några nya artiklar och 
hänvisning till två böcker. 

Sökningen på ”id” gav: 

Carhart-Harris, R., Mayberg, H., Malizia, A., Nutt, D. Mourning and 
Melancholia revisited: correspondences between principles of Freudian 
metapsychology and empirical findings in neuropsychiatry. Annals of 
General Psychiatry, 2008 7:9.  
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Författarna går igenom ett flertal av Freud´s begrepp och söker visa vilka av 
dem som har ett korrelat i hjärnan i form av påvisbar nervaktivitet. Man 
utgår från en definition av ”the unconscious” som: 

”an archaic psychical system with its own characteristic phenomenology 
and physiology”. (p.6) 

Ett fenomen skall alltså bindas till ett fysiologiskt faktum. Vad gäller 
begreppen ”The id” och ”The unconscious” finns experimentella data som 
avslöjar aktivitet i det Limbiska systemet samtidigt som fenomen som 
förknippas med det omedvetna kan iakttas (REM-sömn). Flest bevis 
kommer från studier av depression där man iakttagit en somatisk process, 
vilken uppfattats motsvara ”bortträngningen” och vilken det var möjligt att 
manipulera. 
I allt måste fynden betraktas som magra. 
 
I denna artikel finns en hänvisning till en bok:  
Hassin R.R., Uleman JS, Bargh JA: The New Unconscious. Oxford, UK. 
Oxford University Press, 2005.  
Uleman skriver i sin introduction, att “the psychoanalytic unconscious is 
widely acknowledged to be a failure as a scientific theory because evidence of 
its major components cannot be observed, measured precisely, or 
manipulated easily”. Dess fenomen måste därför kunna demonstreras. 
(Vilket artikeln ovan gör ett försök att göra.) 
Titeln var lockande men det visar sig vara Freuds omedvetna man sysslar 
med och där finns inget som påminner om ”the unrepressed unconscious” 
eller STAT. 
Jag har bara läst den långa introduktionen som gör det klart att intresset är 
riktat mot ”the cognitive unconscious”. Som bas anas AI-konceptet och 
inriktningen mot medvetandet. Hela kognitionsforskningen, med sin 
inriktning mot de medvetna processerna, tycks stå inför alltfler fakta som 
pekar på att dessa processer till stor del inte är medvetna utan omedvetna. 
Det man trodde att det behövdes en medveten hjärna för att utföra sköts 
diskret i bakgrunden utan att vi märker av det. Frågan ställs till slut som: 
Vad har vi för nytta av medvetandet? 
Området tycks stå inför en paradox när inriktningen på medvetna aktiviteter 
blir alltmer uttunnat till förmån för de omedvetna skeendena. Här uppstår 
samma problem som jag redan diskuterat nämligen: skall omedvetna 
processer studeras av psykoanalysen och medvetna av psykologin? Är det 
meningsfullt att göra en uppdelning? Det nya omedvetna visar sig vara det 
gamla omedvetna.  
En intressant detalj med boken är att frågan om viljans frihet dyker upp. En 
av författarna, Wegner anser i kapitel 1, att idén om en fri vilja är en illusion. 
 
Sökningen på begreppet ”id” gav en bra definition på STAT+SBS: 
”as an archaic psychical system with its own characteristic phenomenology 
and physiology”. Frågan om viljans frihet fick en ytterligare dimension och 
manar till vidare undersökning. 
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Sökning på ”Metapsykologi” gav: 

Schmidt-Hellerau, C. We are driven. Psychoanal Q 2005 oct:74 (4) 989-
1028.  
Här förväntade jag mig något om drifter. Och det fick jag. Författaren slår ett 
slag för att vi skall behålla Freuds metapsykologi. Det går tillbaka på en 
mångårig debatt i USA där en falang ansåg att man skulle avskaffa 
metapsykologin för gott, vilket författaren alltså inte tycker utan den skall 
behållas för att vara en inspiration.  
Denna metapsykologi skall utgå ifrån Freud och hans ursprungliga 
uppfattning att det finns två drifter, sexualdrift och självbevarelsedrift. Med 
sina energiformer ”Libido” och ”Intresse”. Författaren föreslår att det sista 
skall bytas ut till ”Lethe” annars är anslaget helt likt Freuds. 
Mot detta kan jag rikta samma kritik som tidigare (ss. 24-27, 136-137). 
 
Artikeln har dock ett par intressanta avdelningar. 
Stracheys översättning av Freuds ”Trieb” med ”instinct” har jag redan berört 
som olyckligt, då det ligger nära det biologiska begreppet instinkt. 
Författaren är av samma åsikt och lägger till att Freud skilde på ”Trieb” och 
”Instinkt”. Med det senare begreppet förstod Freud ”en medfödd mental 
formation”.254 En sådan formation kan tänkas vara medfödd i sin helhet eller 
vara en arv/miljö produkt. Drift (Trieb) betyder ”ett tryck som är relativt 
obestämt både vad gäller det beteende det utlöser liksom vad slags objekt 
som åstundas”.255 Enligt Freud så ”uppstår driften ur ett kroppsligt behov 
och inriktar sig på ett objekt genom vilket det kroppsliga behovet kan stillas 
och tillfredställelse uppnås.”256 (Hungrig---mat---mätt). 
På detta sätt kan driften ses som en riktad rörelse från subjektet och mot 
objektet.  
Istället för ”instinct” har flera författare velat byta ut det till motivation eller 
önskan.  
Motivation kan då ses som en beteende-enhet som består av: idé, affekt och 
aktion. Det är heller inte särskilt specifikt, men ändå inte lika oprecist som 
Freuds definition av drift (instinct). Det uppvisar ett särskilt mönster eller 
struktur som innehåller en idé, ett affektläge och ett beteende. Det är inte 
bara ett allmänt letande efter vad som helst. 
Önskan skulle också vara en förbättring då det är strukturerat enligt formeln 
”S önskar O”. Det är en specifik struktur som består av: ett själv (S) som är 
en representation, ett objekt (O) som också det är en representation samt en 
affekt (önskan) som kan representeras. 
Det här betyder att (Freuds) Instinkt, motivation och önskan är komplexa 
strukturer medan drift (Trieb) enbart skildrar den energi som aktiverar 
dessa strukturer. 
Att blanda samman drift (Trieb) med dessa strukturer är det som 
åstadkommit så mycket trassel inom psykoanalysen. 
 
För att undvika varje missförstånd definierar sedan författaren drift och 
struktur. 
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Drift skall uppfattas som en enkelriktad rörelse av psykisk energi, en kraft 
som från ett kroppsligt behov färdas i bara en riktning till dess att det 
begärda objektet påträffas. 
Annorlunda uttryckt: Den kroppsliga grundens (behovets) representation 
färdas ändlöst i en riktning till dess att objektet träffas på eller dess mentala 
representation. Tankefiguren för detta är: En PIL. 
Struktur är varje enhet inom vilken dess element eller delar är organiserade 
på ett speciellt sätt. Det kan åskådas som: En SNÖFLINGA. 
Interaktionen mellan drift och struktur går sedan till på följande sätt: Allt 
vad vi upplever, lagrar eller skapar i våra hjärnor representeras som en 
struktur. Det som sedan aktiverar dessa strukturer är drifter. 
Om strukturerna inte aktiveras så finns de jämväl kvar men är då inaktiva. 
En GLÖDLAMPA utan ström är en struktur som är inaktiv och när 
strömmen släpps på blir den aktiv. Den lyser. 
 
Hela den metapsykologiska modellen över psyket är baserad på dessa två 
begrepp. Det är en drift/struktur modell. Drifterna är modellens dynamik 
medan strukturerna ger stabilitet. 
Det är självklart så att hela den metapsykologiska modellen är ett påhitt och 
inte verkligt. En teori är inte heller verklig men när vi skall ta oss från det vi 
vet till det vi inte vet så behöver vi en teori. Om det vi vet behövs ingen teori, 
bara om det vi inte vet. Sålunda: Vad vi vet---till TEORI---till Vad vi inte vet. 
Teorin kan sedan skapa hypoteser som vi kan pröva och dessa hypoteser är 
inga vilda gissningar utan snarast intuitioner om vissa samband. 
En teori med två slags drifter har alltså två typer av energier som kan 
aktivera strukturerna medan en endriftsmodell föreslår en enda energi. 
Jag tycker att utredningen av drift och struktur är bra. Struktur motsvarar 
väl i stort vad Damasio menar med dispositiva representationer. Det jag tar 
störst intryck av är hänvisningen till Freuds begrepp ”Instinkt”. Efter 
kontroll av textstället är jag benägen att ändra mitt begrepp 
självbildsbevarande drift till självbildsbevarande instinkt. Freud använder 
begreppet ”Instinkt” mycket sparsamt men på stället står i den engelska 
översättningen: 
 
”The content of the Ucs. may be compared with an aboriginal population in 
the mind. If inherited mental formations exist in the human being- 
something analogous to instinct in animals - these constitute the nucleus of 
the Ucs. Later there is added to them what is discarded during childhood 
development as unserviceable; and this need not differ in its nature from 
what is inherited.”257 
 
Översatt: Om medfödda mentala formationer finns hos människan………så 
utgör de det Omedvetnas kärna. De är då analoga med djurens instinkter. 
Eftersom jag hävdar att STAT och SBS är medfödda så bör också det som 
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driver den homeostatiska försvarsprocessen vara medfödd och det skulle då 
bli 
Självbildsbevarande instinkt (SBBI). 

Sökning på ”Ego and Id” gav: 

Kirschner, L. (2008) Freud´s model: The I and the it. Washington: Lanham, 
MD, US. Jason Aronson. Denna, som det verkar, intressanta bok går ej att 
spåra. Karnac Books i London har den inte och ej heller finns den på 
förlaget. 

Sökning på ”Unrepressed Unconscious” gav: 

Lombardi, R. (2009) Through the Eye of the Needle: The Unfolding of the 
Unconscious Body. J Amer. Psychoanal. Assn. 57: 61-94. 
Denna artikel slår ett slag för den bortglömda kroppen. Författaren anser att 
hela psykoanalysen genomgått en kraftig intellektualisering under årens 
lopp. Den som startade detta var Freud själv. För att kasta nytt ljus över 
relationen kropp/psyke använder Lombardi sig av Matte Blanco, som 
presenteras på 10 sidor (av 28). I primitiva mentala tillstånd kan kroppen 
komma att försvinna helt och hållet. Detta beror på att asymmetriska 
relationer inte finns i tillräcklig mängd. De behövs för att vi skall kunna få 
syn på kroppen i form av känsla. (Dessa patienter är bara känsla. 
Förf.anmärkning) 
Den dissociation mellan psyke och kropp, som alltså kan ses vid vissa 
tillstånd har dock en: 
”Specific natural basis, the essential separation inherent in the “substance 
dualism” that characterizes Homo sapiens ethologically, and according to 
which we are physical matter, thanks to our bodies, but at the same time our 
minds are not.” 
Genom fyra kliniska vignetter demonstrerar sedan Lombardi hur lätt det är 
att störa den ömtåliga kropps/psyke relationen, speciellt under tonåren och 
särskilt på grund av droger.  
Presentationen av Matte Blanco liknar den jag gjort. Citatet ovan är förstås 
av speciellt intresse för mig då det tar upp frågan om en medfödd splittring 
mellan kropp och psyke. 
 
Det finns två referenser till detta citat. Ett till Nagel 1974 och ett till Damasio 
2003.  
Referensen till Damasio är hans bok från 2003 Looking for Spinoza. Joy, 
Sorrow and the Feeling Brain. London: Heinemann. ss. 183-191. Den tar jag 
inte upp här. 
 
Nagel, T. (1974). What is it like to be a bat? In Mortal Questions. Cambridge, 
Cambridge University Press. ss. 165-180. 
Nagel (1937-) propagerar i denna artikel mot reduktionismen, det vill säga 
varje försök att återföra det mentala till ett materiellt substrat. Medvetandet 
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är en subjektiv erfarenhet som inte kan reduceras till hjärnaktivitet. Nagel 
använder här meningen ”Vad det innebär att” och han utesluter varje 
framgång till dess att det går att fastslå vad subjektivitet och objektivitet skall 
anses vara. 
Jag uppfattar det så att Nagel antingen letar efter en ny teori eller antyder 
han också att det behövs ett nytt instrumentarium. Det sista ansluter till vad 
jag tidigare skrivit om Kant och kunskapssubjektets samling av instrument. 
Att vi för närvarande inte är i stånd till att lösa frågan om det mentalas 
koppling till materian står klart. Åsikten liknar den som Matte Blanco för 
fram att det behövs en ny teori för att förstå vad emotion skall vara om den 
inte är en enkel koppling av tanke och känsla. Jag har frågat mig om inte 
Matte Blancos sammanförande av tanke och känsla (kapitel 2) och som jag 
åskådliggjort i figur 4 är falsk. Jag har till slut svarat jakande på min egen 
fråga. Det är uppenbart att frågan om tanke/känsla liknar (eller är samma) 
frågan ovan om det mentalas plats i en materiell kontext. Det kan översättas 
som: tankens plats i känslans kontext. Matte Blanco döljer problemet med 
sin ”bi-logiska struktur” och Freud gör sammaledes med sitt gränsbegrepp 
”drift”. Jag har velat poängtera detta genom vad jag skrivit tidigare (sid. 63) 
att jag tills vidare tycker att källorna till den symmetriska och den 
asymmetriska logiken skall hållas åtskilda. 
Om vi följer Matte Blanco så bör emotion vara något som tillhör en annan 
dimension än vad tanke och känsla gör. Två väteatomer (H) och en syreatom 
(O) blir ju H2O och vatten är något annat än väte och syre. Så att blanda 
tanke och känsla och få emotion är ingen framkomlig väg. 
 
Om jag följer Jung och minns hans idé om en inre noumenal värld så hade 
jag ställt upp figuren: 
 
Noumenal inre värld ------- Subjekt ------- Noumenal yttre värld  
 
Om jag nu ägnar mig åt subjektet och slår ett slag för solipsismen så kan 
figuren kompletteras med den tidigare diskussionen om gränser som behövs 
för att överhuvud kunna tala om något yttre och inre. Jag tillför dem och får: 
 
Inre värld ----- gräns ----- Subjekt ----- gräns ---- Yttre värld 
 
Ett subjekt med denna uppsättning skulle ju rent teoretiskt kunna blicka inåt 
och beskriva sin sida av gränsen till det objektiva. Det skulle vara detsamma 
som att beskriva gränsen mellan subjektet och den yttre världen. 
För att beskriva gränsen från den inre världens sida måste subjektet höja sig 
ovan gränsen (som en helikopter). Vi får då beskrivningar av gränsens två 
sidor. Är det att beskriva vad subjektivitet och objektivitet är? (Det som 
Nagel fordrar). 
 
Kan det vara emotionen som är helikoptern?  
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Med Jungs formulering att vara ”hänsynslöst subjektiva” (s.75) skulle en väg 
vara att vara just det. Det betyder att gå inåt. Kanske att våga gå inåt då det 
är en klaustrofob situation (att ligga ensam i kistan). 
Det finns en del som tyder på att den inre vägen är svår att ta. Freud själv 
undviker den nogsamt liksom att psykoanalysen gått från en en-persons 
teori till att vara en två-persons dito. Alla relationsteorier tillhör också denna 
kategori. I mitt tycke så blandas då omvärlden in innan den fulla förståelsen 
av subjektets position och utvecklingshistoria är klarlagd. 
Det som blivit alltmer uppenbart för mig själv är att avhandlingen 
propagerar för en återgång till en en-persons uppfattning och att en väg 
framåt är att driva perspektivet inifrån så långt det går. 
 
4. Ytterligare material från Mancias hand dök också upp (från en 
uppmärksam läsare av en tidigare upplaga av avhandlingen). 
 
Mancia, M., Longhin, L. and Mancia, Dr. (2000) Kant´s Philosophy and its 
Relationship with the Thought of Bion and Money-Kyrle. International 
Journal of Psychoanalysis. 81: 1197-1211. 
 
Författarna slår fast att det är mödan värt att på nytt upptäcka Kant. Han 
hade stora insikter i sådant som medvetet och omedvetet mentalt liv, 
protomentala strukturer och den inre världens organisation. De tycker att vi 
bör dra en gräns mellan hjärnans kultur som är neurovetenskapens domän 
och det som vi kan kalla ”mind”. (”Mind” är notoriskt svårt att översätta och 
ett vanligt lexikon ger: sinne, medvetande, förstånd, intellekt, fantasi, 
tankar, tänkesätt, sinnelag, mentalitet och inställning). Kants ursprungliga 
skildring av vilka former vår kunskap om omvärlden styrs av kan idag 
kompletteras. Bion och Money-Kyrle är två författare som lagt till något till 
Kants revolutionära omställning: att gå från en undersökning av ting till att 
undersöka på vilket sätt vi kan känna tingen. Kants inställning var ju att 
våra föreställningar om tingen bestäms av medvetandets transcendentala 
funktioner sedda som á priori kategorier. De slår vidare fast att Kants 
noumenon, ”tinget i sig” inte skall vara detsamma som Det Omedvetna. 
Kants kunskapslära kan hjälpa psykoanalysen av idag att: ”reflect on the 
epistemic status of its own referent”, som är kunskapssubjektets medvetna 
och omedvetna strata. 
Det här understryker betydelsen av Kant (sidorna 77-78 samt 87 punkt 3). 
Bion och Money-Kyrles bidrag framhävs extra när de med sina begrepp om 
ett förstadium till ”begreppsbildningen” och ”mängdigenkänningen” utökar 
de á prioriska kategorierna (sidorna 77-79). Att det icke-bortträngda 
Omedvetna (UUcs.) inte är av noumenal art håller jag inte med om. Som jag 
hävdat tror jag att det är en bra utgångsvinkel att se vår inre och yttre värld 
som, just, noumenala storheter. Möjligen är det så att Mancia & al. här 
opererar med ett sammanhållet Omedvetet, det vill säga bestående av både 
det bortträngda (Freuds) och det icke-bortträngda (Matte-Blancos) 
Omedvetna. Så kommer kunskapssubjektets status till slut upp, vilket jag 
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ägnat uppmärksamhet emot (sidorna 133-134 och 175) och i detta stycke 
tycks författarna ha samma eller liknande ståndpunkt som jag själv. 
 
Mancia, M. (2008). The Early Unconscious in Relation to Matte Blanco´s 
Thought. International Forum of Psychoanalysis 17: 201-212. 
 
Här diskuterar Mancia hur det tidiga icke-bortträngda Omedvetna som är 
knutet till det implicita minnet förhåller sig till Matte Blancos strukturella 
Omedvetna system (sidorna 57-59). Mancia anser att den antinomi, som 
också Matte Blanco tar upp, och som vi alla tycks leva i, bäst skildras genom 
att vi håller fast vid en dubbel logik. Den ena som då skulle vara symmetrisk 
logik har sitt säte i det både bortträngda och icke-bortträngda Omedvetna 
(RUcs. och UUcs.) och den asymmetriska logiken skall hänföras till vårt 
Medvetna system (Cs.). 
 
I detta tror jag Mancia har fel. Jag har hävdat att den symmetriska logiken 
enbart skall hänföras till UUcs. (det som är medfött och alltså inte 
bortträngt). Om man gör som Mancia så är risken stor att Freuds 
Omedvetna, alltså RUcs. blir inblandat och denna instans använder sig av 
asymmetrisk logik och tillhör det medvetna systemet. Den här svårigheten 
tycks vara endemisk med vilket jag menar att Freud, Matte Blanco och nu 
också Mancia inte kan låta bli att blanda in det medvetna skiktet där det inte 
hör hemma. Varför är det så svårt att låta dessa instanser bebo varsitt hus? 
Enligt mitt sätt att se saken så blir det mer logik över att symmetrin har ett 
eget säte i Limbiska systemet och att asymmetrin bebor cortex. När cortex 
mognar kommer vår tillgång till vanlig logik att långsamt öka och fungera 
som en gräns och balans mot våra symmetriska relationer. 

Sammanfattning 
Flera tankespår kunde vidareföras med hjälp av materialet i detta Efterord. 
Den medfödda idealismen och den naturliga dragningen till religion får ett 
visst stöd. Källan utlovar också mer material framöver. 
Det framgår också att medvetande och kognition får maka åt sig alltmer 
medan allt fler processer hamnar under den omedvetna rubriken. Frågan 
”Vad skall vi med medvetandet till?” ställs på fullt allvar. 
Den fria viljan betraktades av en författare som en illusion, vilket ansluter till 
mina konsekvensutredningar. 
Så följer en bra utredning av begreppen drift, struktur och interaktionen 
dem emellan. Driften kan aktivera en struktur. Strukturen kan vara vilande. 
Damasios ”dispositiva representationer” tycks passa här. De kan också 
aktiveras eller vara vilande. 
Det blir möjligt att formulera följande. Kan STAT ses som en struktur som i 
sig innehåller en annan struktur, SBS? Eller är SBS ett system som i sin tur 
har subsystem? Subsystemen skulle vara 1. Det homeostatiska systemet som 
skall hålla reda på att självbilderna inte förändras alltför snabbt. 2. Ett 
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stolthetssystem som sköter frågan om ”självkänsla” innan en faktisk 
självkänsla har etablerat sig och så 3. Till detta system knutna 
återställningsmekanismer i form av fantasier om hämnd eller faktiskt 
utförda hämndakter (riktade mot den egna kroppen eller annan 
kränkningskälla).  
Det verkar uppenbart att det som driver denna lilla fabrik skall ses som en 
instinkt och inte som en drift. Den framstår som biologisk och skall skrivas 
Självbildsbevarande instinkt eller förkortat SBBI. 
 
Bilden blir därmed alltmer komplex. Är helheten verkligen stark?  
 
Splittringen mellan kropp och psyke och den ömtåliga relationen dem 
emellan påtalas. Tanken på en medfödd uppdelning får stöd. 
Emotionsfrågan blir belyst och framstår som olöst. Det leder till min slutsats 
att jag faktiskt förespråkar en återgång till ett en-persons perspektiv och att 
vi inte gått tillräckligt långt på vägen att utforska hur vi innifrån (som barn) 
uppfattar hur världen uppstår för oss. 
 
Mancia poängterar Kants betydelse. Bion och Money -Kyrle framhävs som 
några som vidgat Kants skildring av våra à prioriska och medfödda 
instrument för varseblivning. Kunskapssubjektet kommer därmed i fokus. 
Här är jag inte överens med Mancia om vår inre världs status. Jag vill gärna 
se den som en noumenal storhet, vilket Mancia inte tycks göra. Det kan bero 
på att han liksom Freud och Matte Blanco inte kan släppa på 
”blandningstanken” av symmetri och asymmetri. Min tanke är att allt blir 
klarare om de hålls isär. Det Limbiska systemet för sig och det cortikala för 
sig. 
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NOTER 
Alla citat är egna översättningar om jag inte anger annorlunda. 
Alla hänvisningar till Freuds verk sker med hänvisning till den engelska översättningen som kallas 
Standard Edition och förkortas S.E. Denna har utkommit i 24 volymer och man anger volymen 
med romerska siffror och sidorna med arabiska dito. Ex: S.E. XIV, 35. och uttytt Standard Edition 
volym fjorton, sidan trettiofem. 
Den fullständiga referensen är: 
Freud,S. The Standad Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. 24 
volymer. London; Hogarth Press/ Institute Psychoanalysis, 1966-1974. 
Detsamma gäller för den tyska samlingsvolymen som förkortas till GM. och med motsvarande 
skrivsätt för volym och sida. Ex. GM. XIV, 35. och uttytt Gesammelte Werke volym fjorton 
sidan trettiofem. 
Den fullständiga referensen är: 
Freud, S. Gesammelte Werke. Chronologisch Geordnet. 18 Band. Frankfurt am Main, S.Fischer 
Verlag, 1941. Jag har använt 4:e upplagan från 1966. 
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och då speciellt till hjärnan. Det är en objektiv sak. Jag tycker att det är lättast att undersöka 
vilken attityd till medvetandet en viss person har. Precis som med våra sinnen kan jag fråga mig 
om jag äger mitt medvetande och mina sinnen. Äga som en sak jag kan förfoga över som jag vill. 
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medvetande blir då subjektiva medan de andra är objektiva. Medvetandet tillhör världen och 
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Studier. Nr 4, årgång 16. ss. 6-32. 
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utanför universitetens diskurs. Det bryr sig mera om detaljer och den enskilde än det allmänna 
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9 Wind, E. (1963) Art and Anarchy. London: Faber and Faber. 
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10 Ur ett tal som gavs av Roz Carroll 9:e september 2001 vid 7:e UKCP Professional Conference 
on Revolutionary Connections: Psychotherapy and Neuroscience. www.thinkbody.co.uk 
11 Mammen, J. (2009). Till försvar för det sunda förnuftet. Kan psykologin bli en vetenskap utan 
att fjärma sig från verkligheten? Psyke & Logos, 2009, 759-777. Kan hämtas på: 
http://mammen.engelsted.net, 
12 Harré,R. & Gillett, G. (1994) The discursive mind. London, Sage. 
13 Engelsted, N. (2005). Mere end en fis i en hornlygte. Bulletin fra Antropologisk Psykologi, nr. 
16, s. 81-88. Også I: J. Tønnesvang & P. Bertelsen (red.) (2006). Religiøsitet og selvpsykologi. 
Århus: Klim, s. 107-116. 
14 Ellenberger, H. (1970) The Discovery of the Unconscious. New York: Basic Books Inc. 
15 Eco, U. Den Frånvarande Strukturen. Lund: Cavefors, 1971. ss. 11-12. 
16 Begreppet kommer från Popper. 
17 Grünbaum, A. (1996) Is psychoanalysis viable? In The Philosophy of Psychology. Ed. 
O`Donohue, W. och Kitchener, R. London: SAGE, 1996. s. 281. 
18 Grünbaum, A. (1984). The Foundations of Psychoanalysis. Berkeley: Univ.of California Press, 
1985. Pb. 
19 Not 17 s. 281. Utvecklingen sedan 1996, alltså 14 år, har enbart varit en utförsbacke för 
analysen. Kritiken har hårdnat och också blivit mer vederhäftig. Detta har delvis sammanhängt 
med att skyddat material från Freudsamlingarna som finns i Washington (Library of Congress) 
har blivit tillgängliga. Det har dessutom uppstått en kritik inom analysens egna led och det allt 
mer ökande samarbetet med andra discipliner, neurologi och andra neurovetenskaper, bidrar 
till att psykoanalysen delvis vittrar sönder. 
20 Vermorel, M. (1990). The Drive [Trieb] from Goethe to Freud. Int. R. Psycho-Anal., 17: 249-
256.  
”Trieb” har varit ett notoriskt svåröversatt begrepp till både franska, engelska och svenska. Det 
hänger delvis samman med ordets ursprung på tyska, men som jag hävdar i texten så gömmer 
det övergången mellan det fysiska och det mentala, vilket ställer till trassel. Ordet kommer från 
”Trieben” vilket har betytt 1. att samla en hjord; 2. den energi som krävs för en mekanisk 
process och 3. en upphetsande kraft inom människan. Det kom senare att glida över till ”Liebe”. 
Trängtan och lust finns också. Det ingår även i ett sådant ord som bildningstörst. Ett vanligt 
lexikon ger vilja, spridning (biologiskt) och driva (sjöfart). .I franskan har det fått heta ”pulsion” 
och på engelska ”instinct”. När jag behåller det i sammansättningen ”självbildsuppehållande 
drift” (se kapitel 5) har jag velat ha kvar inslaget av att ett tvång av närmast biologisk art är 
inblandat. Det är på samma sätt som Schopenhauer använder ”vilja” som uttryck för en kraft 
eller drift. Vilja har dock för mig alltid haft en koppling till fri vilja, alltså något som igångsätts 
av subjektet. Det är därför ett misslyckat begrepp. Den drift jag far efter startar som ett tvång 
men kan under livet tappa sin karaktär av tvång och få en inblandning av vilja. Att kunna avstå 
från kraven från SBS, som ju med minskande storlek inte heller utövar ett så stort tvång. Det 
finns hos Freud en glidning i begreppet mot att något uppenbaras spontant och det är släkt med 
inspiration och inte intuition. Det är något givet till någon i en uppenbarelse och alltså en klart 
religiös föreställning.  
21 S.E. XIV, 121-122. 
22 G.W. X, 214. 
23 S.E. XII, 74. 
24 G.W. VIII, 311. 
25 S.E. VII, 168. 
26 G.W. V, 67. 
27 James Strachey är översättare av Freuds samlade verk till engelska. S.E. XIV, 111-113 
28 S.E. XIV.113. 
29 Ilyenkov, E.V. (1924-1979). Sovjetisk filosof. Han försökte att finna en plats för det icke-
materiella inom en materialistisk grundfilosofi. Han gör det i Ilyenkov,E.V. (1977) The concept 
of the ideal. In Philosophy in the USSR. Moskva: Progress. Ss.71-99. 
30 William Harvey, 1651 och Kaspar Friedrich Wolff, 1759. Harvey (1578-1657) och Wolff (1733-
1794) gjorde denna upptäckt oberoende av varandra. Se http// en.wikipedia.org 
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31 Freud gör denna uppdelning på många ställen. Tydligast i artikeln från 1914, On Narcissism: 
An Introduction. S.E. XlV 73-80 spec. ss.77-78. 
32 Begreppet kommer från Alfred Hitchcock. Det syftar på att man vid författande av manus och 
böcker ibland förälskar sig i vissa idéer eller uttryck, men de skall egentligen tas bort. Hans råd 
var då ”kill your darlings”. 
33 S.E. XIV, 73-81. I hela narcissismartikeln upprepas detta påstående, varvat med tvivel på att 
det finns två slag av energi. Kanske är där bara en? 
34 Kritiken mot Freud har sedan 2000 hårdnat alltmer. Tonen har ändrats i denna kritik från att 
på 1990-talet närmast varit förstående (en vetenskapsman kan göra misstag) till att bli hård och 
dessutom kunnig. En sådan kritiker är fransmannen Jacques Bénesteau som menar att Freud 
inte förtjänar att behandlas milt. Han bygger detta på nytt material om Freud som visar att 
Freud medvetet för läsaren bakom ljuset genom att ljuga om behandlingsresultat, konstruera 
fiktiva patienter samt förtiga de många suicid som förekom både bland patienter och hans egna 
kollegor. Wiklund, N. (2003) Lögner och svek kantade Freuds karriär. Svenska dagbladet. 10 
November 2003. 
35 Matte Blanco, I. (1975) The Unconscious as Infinite Sets. London: Duckworth, 1975. Den är 
senare omtryckt hos Karnac 1998 med ett förord av Eric Rayner. Förutom denna bok utkom 
Matte Blanco, under sitt liv, med ytterligare en bok 1988. Matte Blanco, I. (1988) Thinking, 
Feeling and Being. London : Routledge, 1988. Matte Blanco avled 1995. 
36 Denna glidning är vad som kallas en kategoriglidning eller byte av kategori. Kapitel 3 förklarar 
vad det här är. 
37 Det som följer är en förkortad och på vissa ställen utvidgad redogörelse för sidorna 74-79 i 
Matte Blanco´s bok från 1975. 
38 S.E. III, 45-61. 
39 S.E. III. S. 53. 
40 Se Vaihinger, H. Die Philosophie des als Ob. Leipzig: Felix Meiner, 1920. Vaihingers basidé 
var att vi ofta utgår från teorier som vi inte vet om de är sanna eller ej. Vi behandlar dem ”som 
om” de är sanna, därav titeln på hans bok.  
41 S.E. XIX, 3-66 och 18 fotnot. Strachey är mannen bakom den engelska Freudöversättningen, 
det som alltså är S.E. 
42 S.E. III,159-174. 
43 S.E. III, 162. 
44 S.E. XIV,159-215. 
45 S.E. XIV, 192-193. 
46 S.E. XVIII, 3-64. 
47 Freud hade infört detta begrepp som ett tillägg till sin topografiska modell . Det finns med i 
Drömtydning från 1900. Det hade bland annat att göra med minnen som kunde erinras utan 
större motstånd, det vill säga inte bortträngda. 
48 S.E. XVIII, 19-20. 
49 S.E. XIX, 3-66. 
50 S.E. XIX, 18. 
51 S.E. V, 613. Om den ”sanna psykiska verkligheten” hade Freud skrivit redan 1900 och 
fortsättningen på detta citat är värt att redovisa. Han skriver om den psykiska verkligheten att: 
”i sin innersta natur är den lika okänd för oss som den yttre världen, och den är också lika 
ofullständigt redovisad av de data som vårt medvetande ger oss, som de kommunikationer våra 
sinnen ger oss vad gäller den externa världen.”  
52 S.E. XIX, 3-66. 
53 Groddeck, G. är författaren till The Book of the It från 1923 och det är från honom som Freud 
lånat begreppet “Detet”. Groddeck, G.W. (1979) The Book of the It. London: Vision Press Ltd. 
54 S.E. XIX, 23-24. 
55 S.E. XIX, 24. 
56 S.E. XXII, 3-182.  
57 S.E. XXII, 69. 
58 S.E. XXII, 69. 
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59 S.E. XXII, 75. 
60 S.E. XXII, 78. 
61 S.E. XXII, 79. Det är märkligt att Freud inte ritar ut detta. 
62 Tabula rasa kommer att tas upp i kapitel 6 i samband med begreppet Tabula plenus. 
63 S.E. XIV, 159-215 och 186-187. 
64 Fahner, S. (1989). Psykoanalytiskt Lexikon. Oslo: Norstedts, 1989. 
65 Dessa uppställningar i motsatspar hittar vi hos Grekerna som upprättade långa listor på ett 
liknande sätt som Freud gör. Att göra på det här sättet är ett naturligt sätt för vårt tänkande att 
fungera på, men det innehåller också en ”tankefälla” när det icke motsatta behandlas som det 
vore det. Ex. kvinna/man. Det finns ingen naturgiven motsättning i detta par. Det är alltså 
hjärnans sätt att fungera som vi ser här. Det här kallas också problemet med ”binära 
motsättningar”. Alltså: om hjärnan vill upprätta sådana här par så måste jag se upp med dem. 
Det är minst arbete att para och mest arbete att gå emot denna tendens. Den som vill läsa mer 
kan gå till Seung, T.K. (1982). Strukturalism & Hermaneutics. New York: Columbia Univ. Press. 
66 S.E. XIV, 186. 
67 S.E. XIV, 186. 
68 Idéassociation är en gammal tanke. En tanke eller ett begrepp väcker till liv en annan tanke 
eller idé. Varför blir det just denna tanke? Platon ansåg att det berodde på 1. likhet och 2. 
samtidighet i tiden. Aristoteles lade till 3. kontinuitet i rummet och 4. kontrast. De här fyra låg 
till grund för det som kallats associationsteorier. Psykoanalysen bygger till stor del på 
utforskandet av associationsförloppet genom att avslöja omedvetna kopplingar mellan tankar. 
Tekniken har också använts inom kriminologin där den misstänkte skulle svara på oskyldiga ord 
som var blandade med för brottet relevanta ord. Svarstiden mättes och var förlängd vid de 
relevanta orden. 
Ur Nordisk Familjebok (1930). Idéassociation. ss. 420-421. Stockholm: AB Familjebokens 
förlag. 3:e uppl. 1930 
69 S.E. XXII, 3-182. 
70 S.E. XXII, 74. 
71 S.E. XXII, 68. 
72 S.E. XIV, 70. 
73 S.E. XIV, 70. 
74 En kritiker som tydligt framhäver att flyttningen från den topografiska teorin är en katastrof 
är Robert Langs. Kritiken finns att läsa i: Langs, R. (1992) Science, Systems and 
Psychoanalysis. London:Karnac. 
75 Matte Blanco, I. (1975) The Unconscious as Infinite Sets. London: Duckworth. s. 9. 
76 Ibid. ss. 9-10. 
77 S.E. XXII, 73. 
78 S.E. XXIII, 141-208. 
79 S.E. XXIII, 149. 
80 Marc-Wogau, K. (1984). Filosofisk Uppslagsbok. Lund, Doxa, 1984. ss. 252, 70. 
81 Laplanche, J. and Pontalis, J.B. (1983). The Language of Psychoanalysis. London, The 
Hogarth Press. ss. 359-362. Detta uppslagsverk betraktas idag som standardverket vad avser 
psykoanalysens termer och dess definitioner. 
82 S.E. XXIII, 186. 
83 S.E. XXII, 5-158. s. 80. 
 
Kapitel 2 
84 Rickard Courant arbetade först i Göttingen med David Hilbert. När Matte Blanco studerade 
för honom var han föreståndare för den matematiska institutionen, New York University. 
Courant arbetade med funktionsteori och var intresserad av såpfilmens matematik. Ur 
Newman, J (1960) Sigma. Stockholm: Viktor Petterssons Bokindistri. s. 1464-1482. Boken är en 
översättning av Newman, J. (1956) The World of Mathematics. New York: Simon & Schuster. 
85 Matte Blanco, I. (1975) The Unconscious as Infinite Sets. London: Duckworth. 
86 Matte Blanco, I. (1988) Thinking, Feeling and Being. London: Routledge. 
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87 Georg Cantor är mängdlärans skapare. Tillsammans med Dedekind lyckades han formulera 
en definition för oändligheten. Denna ställde till med mycket rabalder inom matematiken och 
motarbetades livligt. Kyrkliga kretsar ansåg den blasfemisk. På senare tid har Wittgenstein 
angripit den hårt. Newman, J. (1960). Sigma. Stockholm: Viktor Petterssons Bokindustri. s. 
1664-1678. 
88 Richard Dedekind var tysk matematiker och levde 1831-1916. 
89 Rayner, E., Tuckett, D. (1988). An introduction to Matte-Blanco´s reformulation of the 
Freudian unconscious and his conceptualization of the internal world. Ingår i  
Matte Blanco, I. (1988) Thinking, Feeling and Being. London: Routledge.  
90 Denna lag har ifrågasatts av de så kallade intuitionisterna. Vid arbete med oändliga mängder 
ställer den till med problem. För intuitionisterna finns ingen sanning utan beviset är det sanna. 
En sats A är varken sann eller falsk före det den är bevisad eller motbevisad. 
91 S.E. XIV, 186-187. 
92 S.E. IV, ss. 312-320. 
93 S.E. XXII, 73. 
94 S.E. XIV, 187. 
95 Sartre ansåg att känsla är en regression i tankeapparaten.  
96 Grossman, R. (1994) The Existence of the World. London: Routledge. ss. 3 och 8. 
97 Detta tas upp i avsnittet med Money-Kyrle i kapitel 3. 
98 Piaget beskriver en liknande process. Han talar om assimilation när vi formar vår omgivning 
så att den skall kunna passa in i våra kognitiva strukturer. Ackomodation är att ändra våra 
kognitiva strukturer så att något från omgivningen kan passas in. Vi använder båda processerna 
samtidigt och genom hela livet. Piaget, J. (1968) Barnets Själsliga Utveckling. Lund: Gleerups 
Bokförlag. 
99 Symbolisk logik är den form av logik som infört särskilda symboler för olika logiska 
operationer. All modern logik kan sägas vara symbolisk då man inte använder sig av vanligt 
språk utan har skapat ett (flera) nya språk som man som logiker helt enkelt måste lära sig. 
100 Det är flera termer som är likalydande, sålunda bi-valent, biologi och bi-logik. Bivalent är vår 
vanliga logik. Biologi är biologi och bilogik är Matte Blanco´s term för sin sammansatta logik. 
101 Uttryckssättet kommer från Melanie Klein och hennes skola. 
102 Det kallas hos Money-Kyrle (kapitel 3) för ett ”miss-begrepp”. 
103 S.E. XIV, 186. 
104 Se not 65. Det finns en svårighet med så kallade binära motsättningar. Om jag skriver natt 
och inte-natt är det lätt att tänka på dag. Men inte-natt betyder ju egentligen allt utom natt. Det 
kan vara en åsna. Hjärnan tycks dock halka lätt i det här området. 
105 Spädbarnets kunnande utspelar sig inte inom logiken. 
106 Eftersom Freud gärna såg sig själv som ”först på plan” så har han inte pekat ut att han står på 
en lång historisk räcka av folk som varit intresserade av ”Det Omedvetna”. Detta är förstås det 
som kallas mystik. Mystik finns i alla religioner och de liknar varandra i hög grad till skillnad 
från samma religioners yttre skepnad. Mystiken är det som förenar alla religioner. Alltså: på 
ytan olika men därunder tämligen lika. 
107 Partiklarna blir ständigt allt mindre. De heter numer kvarkar och tros vara av 6 slag. 
108 1902 när Frege redan hade skickat sin ”Grundgesetze der Arithmetik” till tryckeriet så fick 
han från Russel ett brev som påtalade att han gjort sig skyldig till ett fundamentalt 
tankemisstag. Freges axiom blev därmed motsägande. Filosofilexikonet. (1977) Red. Lübcke, P. 
Stockholm:Forum. s. 170. 
109 Anna Freud förtecknar de så kallade försvarsmekanismerna i Freud, A. (1983) Jaget och Dess 
Försvarsmekanismer. Stockholm:Natur och Kultur. s. 46. De är: bortträngning, regression, 
reaktionsbildning, isolering, annullering, projektion, introjektion, vändning mot egna personen 
och vändning till motsatsen. I många uppställningar så räknas projektion till de omogna eller 
primitiva försvaren. 
110 Ett uttryck som kan hittas i Kelman, H. (1971) Helping People. New York. Science House. 
111 Matte Blanco, I. (1975) The Unconscious as Infinite Sets. London: Duckworth, s. 303. 
112 Uttrycket kommer från Strindbergs “Röda rummet”. 
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113 (1977) Filosofilexikonet. Red. Lübcke, P. Stockholm:Forum. Universaliestriden s. 559. 
114 ”miss-begrepp” är ett uttryck från Money-Kyrle, se kapitel 3 och sidan 66. 
115 Ibid. s. 559. 
116 Ibid. s. 559. 
117 Ibid. s. 559. 
 
Kapitel 3 
118 Money-Kyrle, R.E. (1968) Cognitive Development. International Journal of Psychoanalysis. 
49: 691-698. 
119 Schlick, Moritz (1882-1936) tillhörde den s.k.Wienkretsen. Han var teoretisk fysiker. 
120 Money-Kyrle, R.E. (1971) The Aim of Psychoanalysis. International Journal of 
Psychoanalysis. 52: 103-106 
121 Ibid. s. 103. 
122 Jung, C. (1967) Jaget och Det Omedvetna. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 
 Jung, C. (1985) Det Omedvetna. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 
123 Jung (1985) s. 81. 
124 Kant, I. (1922) Kritik av Rena Förnuftet. Lund: C.W.K. Gleerups förlag. 
 Kant, I. (1983) Prolegomena to Any Future Metaphysics. Indianapolis: Hackett Publ.  
 Comp. 
125 Wedberg, A. (1985) Filosofins Historia. Stockholm: Bonniers. Nytryck av 2:a rev. uppl. 
126 Ibid. s. 190. 
127 Det sagda betyder ju att Kant var långt före Freud med upptäckten av ett omedvetet skikt i 
psyket. Det faktum att Freud ingalunda var den förste att arbeta med det omedvetna har det 
skrivits mycket om. En bra bok är Ellenberger, H. (1970) The Discovery of the Unconscious. 
New York: Basic Books Inc. 
128 Peirce, C.S. (1994) Semiotik och Pragmatisme. I Gyldendal Moderna Tänkare. Haslev: 
Gyldendal. ss. 27-92, 145-178. övers. från Collected Papers ”Charles, S. Peirces Letters to Lady 
Welby” samt “Charles, S. Peirces Selected Writings.” 
Peirce, C.S. (1990) Pragmatism och Kosmologi. Göteborg, Daidalos. 
129 Den logik som avses här är så kallad traditionell logik, som var allenarådande från Aristoteles 
till i slutet på artonhundratalet. En kategorisk utsaga är en utsaga som inte är sammansatt av 
andra utsagor. Den förbinder med hjälp av ordet ”är” kallat kopulan, två begrepp, 
subjektbegreppet och predikatbegreppet. 
130 Polanyi, M. (1983) Personal Knowledge. London, Routledge & Kegan. 
131 Dennet, D. (1991) Consciousness Explained. London, Pengiun Books. 
132 Denna sammanfattning är hämtad ur Asplund, J. (1973) Inledning till strukturalismen. 
Stockholm: Almquist & Wiksell,. s. 18.  
133 Saussure kan på svenska läsas i Saussure, F. (1970) Kurs i Allmän Lingvistik. Stockholm: 
Cavefors. 
134 Se not 143. s. 34. 
135 I ett matriarkat kan männen vara det som cirkuleras. 
136 Se not 143. ss. 20-22. 
137 Se not 143. ss.15-16. 
138 Grossman, R. (1994) The Existence of the World. London: Routledge. ss. 46-84. 
139 Ibid. s. 9. 
140 Detta är ett oerhört intressant citat. Det pekar ut kunskapssubjektet, KS, och att KS 
grundvärderingar styr vad han anser vara ”sanning”. Det är alltså inte rationellt utan en fråga 
för affekten/känslan. Grossman antyder vidare att det är två paradigm. De är i grunden 
oförenliga. Kan de ha en gemensam bas? 
141 Se not 75 (Matte Blanco 1975) ss. 47-53. 
142 Se not 75 (Matte Blanco 1975) s. 50 
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Kapitel 4 
143 Lévi-Strauss, C. (1983) Det Vilda Tänkandet. Arkiv, Lund. sid. 28-44. Le Pensée Sauvage. 
Libr.Plon, Paris, 1962. Lévi-Strauss ser denna form av kunskapande som en tidig form av vår 
kunskapsakt. Enligt honom så tvingas vi kunskapa med de medel vi har till vårt förfogande och 
att detta inte heller är en viljeakt utan just ett tvång. Det är vår hjärnas sätt att fungera. Det är 
den mänskliga tankens sätt att arbeta. Lévi-Strauss krymper den fria viljan genom att hävda att 
ett aktivt skapande subjekt knappt går att tänka sig utan att vi snarast flyttar på en given 
rekvisita och detta dessutom på ett sätt som är ytterst förutsägbart. Genom detta skjuts 
människan ytterligare ett steg mot perifirin det vill säga vi styr inte över oss själva. 
144 Sacks, O. (1984). A Leg to Stand On. New York: Summit Books/Simon and Schuster. s. 164. 
145 Kandel, ER. (1999). Biology and the Future of Psychoanalysis: A New Intellectual Framework 
for Psychiatry Revisited. Am J Psychiatry ; 156: 505-524. 
146 Milner, B. Milner är född 1918 och pionjär inom neuropsykologin. HM som det talas om i 
texten är nog den mest kända patienten inom neurovetenskaperna. Milner har arbetat mycket 
med förbindelserna mellan cortex och det Limbiska systemet. Hon har speciellt varit intresserad 
av det så kallade procedurala minnet (cykling, bilkörning). Att hitta på www.biomedexperts.com 
147 Mark Solms som är neuropsykolog och psykoanalytiker är förutom en mycket produktiv 
författare huvudansvarig för den nya översättningen av Freuds samlade verk som snart skall 
komma på Penguins förlag. Vid kontroll 2010-06-12 verkar denna utgivning försenad eller 
ändrad. Det Penguin gett ut är ett urval. 
148 Solms, M. och Turnbull, O. (2002) Hjärnan och den Inre Världen. Stockholm: Natur och 
Kultur. 
149 “Hjärnan och den inre världen” är Solms fjärde bok. Han har också gett ut: A Moment of 
Transition 1990 Neuropsychology of Dreams 1997 och Clinical Studies in Neuro-
Psychoanalysis. 
150Se ss. 72-76. Solms beskriver här sin värdegrund. Dessa sidor är viktiga. De behandlar 
kunskapens gränser och ansluter till ett av avhandlingens teman som är att kunskapssubjektets 
världsbild påverkar det kunskapsinstrument subjektet använder sig av. 
151 Explicit och implicit är termer som används inom matematiken, psykologin och 
litteraturvetenskapen. De betyder att något är tydligt, uttalat respektive otydligt, dolt. 
152 Ibid. s. 99. 
153 Merker, B. (2007) Consciuosness without a cerebral cortex: A challenge for neuroscience and 
medicine. Behavioral and Brain Sciences 30 (1): 63-134. 
154 Här hänvisar Solms till Damasio och jag tror till följande bok. Damasio, A. (2002) Känslan 
av att leva. Stockholm: Natur och Kultur. 
155 Solms (2002) s. 117. 
156 Solms (2002) s. 120-149. 
157 Aristoteles.(1998) ”Tre böcker om själen”. Daidalos. Övers. Järvinen, K. 
158 Detta ger anledning till att återknyta till Jungs idé att det går att uppfatta den inre världen 
precis som den yttre, det vill säga att de föreligger objektivt och skulle kunna utforskas på 
samma sätt. Subjektet skulle då tänkas existera mellan två objektiva världar, en inre och en 
yttre. Subjektets uppgift blir då att styra mellan två världar som i många stycken är invarianta 
och inte låter sig ändras. 
159 www.cns.sahlgrenska.gu.se Limbiska systemet. 
160 Se not 161. 
161 Panksepp, J. (2002) The Self and ”Its” vicissitudes. Critique of commentaries. Neuro-
Psychoanalysis, 4:44-61. 
162 Jag kommer i det följande att hålla fast vid de fyra grundkänslor som presenteras här och 
anse dem vara primära eller basala. Många författare har på senare år framställt olika typologier 
där det finns olika meningar om vad som skall vara primära känslor och vilka som skall ses som 
sekundära. Det finns också olika meningar om antalet känslor. Sålunda har Tomkins föreslagit 
en uppdelning som startar med inte mindre än nio vid födseln biologiskt givna affekter. 
163 LeDoux; J. (1999) Psychoanalytic Theory: Clues from the Brain Commentary of Joseph 
LeDoux. Neuro-Psychoanalysis, 1:44-49. 
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164 Esterson, A. är författare till Seductive Mirage: An Exploration of the Work of Sigmund 
Freud. Denna kritik finns på www.butterfliesandwheels.com. 
165 S.E. I, 283-397. 
166 Mancia, M. (1983). Archaeology of Freudian Thought and the History of Neurophysiology. 
Int. R. Psycho-Anal. 10: 185-192. 
167 Mancia, M. (2005). Implicit memory and early unrepressed unconscious: Their role in the 
therapeutic process (How the neurosciences can contribute to psychoanalysis). Int J Psychoanal 
2006; 87: 83-103. 
168 Subliminal stimulering kan uppfattas som påverkan vi inte är medvetna om. Större delen av 
hjärnan skulle då komma ifråga. En del av detta område skulle utgöras av UUcs. men 
stimuleringen måste i så fall vara utformad så att den kan förstås av UUcs. Budskapet måste 
vara utformat på det språk UUcs. talar och kan förstå. 
169 Kolata,G. (1984). Studying learning in the womb. Science 225: 302-3. 
170 de Casper, AJ. Fifer, WP. (1980). Of human bonding: Newborns prefer their mother´s voice. 
Science 208: 1174-76. 
171 Warrington EK, Weiskrantz L (1974). The effect of prior learning on subsequent retention in 
amnesic patients. Neuropsychologia 12: 419-28. 
172 se not 145 Kandel, det är samma artikel som Mancia hänvisar till. Ss. 85- 86 i denna 
avhandling. 
173 Shore har skrivit otaliga artiklar. Tre böcker som är:  
Schore, A. (1994) Affect Regulation and the Origin of the Self. New York, London: WW. Norton 
& Company, 
     “            (2003) Affect Dysregulation and Disorders of the Self. New York, London: WW. 
Norton & Comp. 
     “            (2003) Affect Regulation and the Repair of the Self. New York, London: WW. Norton 
& Comp. 
174 Termen anknytning är förknippad med John Bowlby. Jag är inte säker men följande kan vara 
första gången den är omnämnd i skrift. Bowlby, J. (1988) "A Secure Base: Clinical Applications 
of Attachment Theory". Routledge. London. 
175 Ibid. i Schore (2003) Repair. s. xiv. Det här är sannolikt den punkt där det går att rikta en 
förödande kritik mot KBT. KBT terapier är helt inriktade på grundkänslornas tankemässiga bas. 
Känslornas kroppsliga andra bas lämnas helt utanför. 
176 Margarete Mahler tillskrivs denna term ”psykologisk födelse”. Den dyker upp i hennes 
Mahler, M. (1967). "On Human Symbiosis and the Vicissitudes of Individuation." In The 
Selected papers of Margaret Mahler, Vol. 2: Separation-Individuation. Northvale, NJ: Jason 
Aronson. 
177 För denna sammanfattning har jag gått igenom följande litteratur: 
 
Artiklar 
1. Noback, CR. (2008) Human nervous system in Brittannica Online Encyclopedia. 
www.search.eb.com 
2. Bob, P (2007) Chaos, brain and divided consciousness. In Acta Univ Carol Med Monogr 
2007; 153: 9-80. 
3. Carling, M (2007) Hjärnan fullvuxen först vid 25. i SvD 10 maj 2007. 
4. Gewin, V (2005) A Golden age of Brain Exploration PLoS Biology 2005: 3:1 
www.plosbiology.org 
5. Swanson, LW (2005) Anatomy of the Soul in the Cerebral Hemispheres: Neuronal Circuits 
Underlying Voluntary Control of Basic Motivated Behaviors. The Journal of Comparative 
Neurology 493: 122-131 (2005) 
6. Nitin, G. et al. (2004) Dynamic mapping of human cortical development during childhood 
through early adulthood. PNAS May 25 2004 vol.101 no 21. 
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Böcker 
Carpenter, R.H.S. (1990) Neurophysiology. London, Melbourne, Auckland: Edward Arnold. 
Cozolino, L. (2002) The Neuroscience of Psychotherapy. New York, London: WW. Norton & 
Comp. 
Van Toller,C. (1979) The Nervous Body. Chichester: John Wiley & Sons. 
178 Nitin,G., Giedd, J., Lusk, L., Hajashi. K., Greenstein, D., Vaituzus, A., Nugent III, T., Herman, 
D., Clasen, L., Toga, A. Rapoport, J., Thompson, P. (2004) Dynamic mapping of human cortical 
development during childhood through early adulthood. PNAS/May 25, 2004/vol. 
101/no.21/8179. 
Denna undersökning publicerades av den barnpsykiatriska avdelningen, NIMH, NIH i Bethesda 
och Laboratory of Neuro Imaging, Department of Neurology. Av dessa kanske Jay Giedd är mest 
känd. Han upptäckte att hjärnan hade en andra mognadsfas under tonåren. Deras resultat kan 
ses på nätet i form av korta filmer som sammanfattar hjärnans utveckling hos friska barn mellan 
5-15 år. Se: www.nimh.nih.gov. 
179 Giedd, J. et al (1999) Brain development during childhood and adolescence: a longitudinal 
MRI study. Nat. Neuroscience. 2: 861-863. 
180 Locke,J. Bogin, B. (2006) Language and life history: A new perspective on the development 
and evolution of human language. Behavioral and Brain Sciences. 29: 259-325. 
Gärdenfors, P. (1997) Innan talet fanns- om språkets evolution. Tystnader. Ed. Andersson, H. 
och Österberg, E. Lund: Studentlitteratur. ss.7-15. 
181 Damasio A. (1994-1999) Descartes misstag. Känsla, förnuft och den mänskliga hjärnan. 
Stockholm:Natur och Kultur. 
182 Damasio, A. (2002) Känslan av att leva: Kroppens och känslornas betydelse för 
medvetenheten. Stockholm: Natur och Kultur. 
     Damasio, A. (2003) På spaning efter Spinoza. Stockholm: Natur och Kultur. 
183 Damasio, A. (2003) På spaning efter Spinoza. Stockholm: Nator och Kultur. ss. 9 och 12. 
184 Ibid. s. 48. 
185 Ibid. ss. 54-55. 
186 Ibid. ss. 113-114. 
187 I Damasios bok från 2003 (Spinoza) kallar han de kroppsligt förankrade känslorna för 
emotioner och de tankemässigt förankrade för känslor. 
188 Ibid. ss. 192-229. 
189 Ibid. s.181. 
190 Koch, C. & Greenfield. (2007) How does consciousness happen? Science okt. www.sciam.com 
191 Barth, H., Doctoroff, G., Geneve, C., Kaslow, J., Melnick, D., Khan, S. Review of Descartes 
Error by students in neural and Behavior Sciences, Bryn Mawr and Haverford Colleges. in 
Serendip. www.serendip.brynmawr.edu 
Här är inlägget av Kaslow av speciallt intresse. ss. 3-5. 
192 William, A. & al. Testing Damasios Somatic Marker Hypothesis With Psychopatic 
Individuals. Risk Takers or Risk Averse? Journal of Abnormal Psychology. 1999. vol. 100, N:o 
3, 538-543. 
193 Det verkar finnas olika meningar inom skrået om vad som skall räknas till Limbiska 
systemet. 
194 Det här är en sammanfattning som görs av Magee, B. (1998) En Filosofs Bekännelser. Falun: 
Wahlström & Widstrand. ss. 94-196. Kapitel 5.  
 
Kapitel 5 
195 S.E. XIV, 78. 
196 I efterord har jag en diskussion som ifrågasätter mitt val av begrepp. Jag kommer där fram 
till att det är rättare att använda begreppet självbildsbevarelseinstinkt. 
197 S.E. XIV, 67-73. 
198 Se not 65 och 104. 
199 Lévi-Strauss, C. Det Vilda Tänkandet. Arkiv förlag, Lund, 1983. Övers fr franskan av Jan 
Stolpe. La Pensée Sauvage. Plon, Paris, 1962. ss. I-X. 
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200 Horney, K. (1950) Nya Vägar inom Psykoanalysen. Stockholm: Kooperativa förbundet. 
           ”            (1965) Att Förverkliga sig Själv. Stockholm: Rabén & Sjögren. 
           ”            (1967) Våra Inre Konflikter. Stockholm: Rabén & Sjögren. 
           ”            (1968) Kvinnans Psykologi. Stockholm: Natur och Kultur. 
           ”            (1968) Den Neurotiska Nutidsmänniskan. Stockholm: Natur och Kultur. 
           ”            (1972) Självanalys. Stockholm: Rabén & Sjögren.  
201 S.E. XIV, 75. 
202 Matte Blanco (1975) s. 178. 
203 Winnicott, D.W. (1977) Through Paediatrics to Psycho-Analysis. London: The Hogarth 
Press. ss. 229-242. 
204 Meltzer, D. (1967) The Psychoanalytic Process. London: Heinemann Medical Books. ss. 179-
80, 395. 
205 Modell, A. (1976) ”The holding environment” and the therapeutic action of psychoanalysis. 
Journal of the American Psychoanalytic Association. 24: 285- 308. 
206 Kohut, H. (1971) The Analysis of the Self. New York: International University Press. 
          ”           (1977) The Restoration of the Self. New York: International University Press. 
          ”           (1978-1991) The Search for the Self. Selected Writings of Heinz Kohut: 1950-1981. 
P. Ornstein, ed. Four volumes. New York: International University Press. 
Sammandraget är från The Analysis of the Self. 
207 Det här är förklaringen bakom att grandiosa människor har en sådan tilldragande effekt på 
andra. Den som förlorat delar av sin grandiosa självbild dras till grandiosa system som förefaller 
vara intakta. Genom att kunna vara i närheten av det intakta systemet kan kränkningen över 
den egna förlusten delvis kompenseras. 
208 Kohut; H. (1978-1991) The Search for the Self. ss. 637-638. 
209 David, A. 1999 On the impossibility of defining Delusions. Philosophy, Psychiatry and 
Psychology. 6.1 (1999) 17-20. 
210 Kriterierna kommer från Karl Jaspers (1883-1969) Genral Psychopathology från 1913. 
Diskussionen om vanföreställning har bland annat hamnat hos Thomas Kuhn där man menat 
att anhängare till det paradigm som är på väg ut, håller fast vid sanningar som andra börjar säga 
är osanningar eller falska uppfattningar. 
211 Nordisk Familjebok. 1800-talsutgåvan. Uppslagsord: myt. ss. 637-638. Finns på nätet under 
projekt Runeberg. 
212 Elliot, A., Campell, J., Elliade, M. (1980) Myternas Värld. Stockholm: Rabén & Sjögren.  
Original Myths. Floyd, Y. (red) McGraw-Hill Book Co.Ltd 1976. I svensk översättning Myternas 
Värld. Rabén & Sjögrens förl. Stockholm, 1980. s.  
213 För tydlighets skull vill jag framhålla min helt areligiösa bakgrund. Den fick jag med 
fadersmjölken. Det som eventuellt fanns kvar av denna mytvärld (den religiösa) strök på foten 
efter min läsning av Max Stirners Den ende och hans egendom från 1844. Nietsche fullbordade 
sedan denna process. 
214 För den som är/blir intresserad av detta så har medlemmar i The Bi-Logic Study Group i 
London arbetat med detta tema. Bäst att läsa är Bomford, R. (1999) The Symmetry of Good. 
London:Free Ass Books. 
215 Det oändlighetsbegrepp som kunde framställas av matematiken var bara en början på det 
som först under Cantor och Dedekind kunde slutföras. Se not 87. 
216 Stanford Encyclopedia of Philosophy. Ämnesord: Omnipotence förf. 2002. 
http//:plato.stanford.edu 
217 Från: Major Religions Ranked by Size finns på www.adherents.com/Religions. 
218 Anderberg, T. (2007). Från andar till gudar. Artikel i Dn:s nätupplaga 12/6-2007. 
www.dn.se 
219 Dawkin, R. (2006) The God Delusion. Boston: Houghton Mifflin. s. 105. Det går att läsa 1:a 
kapitlet i boken on line på http//:richarddawkins.net 
220 Boyer, P. (2008) Religion: Bound to believe? Nature vol 455 23 October 2008. 
221 Grünberger, B. (1979) Narcissism. New York: International Universities Press. 
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Grünberger föddes i Ungern 1903. Han lyckades att fly till Frankrike 1939. Han var först 
intresserad av Jung men Freud lockade mer. Han gick i analys hos Sacha Nacht. Han var då ca 
40 år gammal. Han verkar ha återvänt till Ungern och han arbetade till dess han var 93 år 
gammal. Han har givit ut tre böcker. Förutom den nämnda: 
Grünberger, B. (1989) New Essays on Narcissism. London: Free Associations Books. 
Grünberger, B. and Dessuant, P. (1997) Narcissism, christianism, antisemitism. Paris: 
Hébraica, Actes Sud. 
Jag vill framhålla att det som nu följer är min alldeles egen konception av Grünberger. Förutom 
direkta citat är innehållet ett resultat av tjugo års bearbetning av Grünbergers text, som jag i 
otaliga läsningar sökt att tillägna mig. Det jag dragit ut av texten är på många ställen befriat från 
den tunga och krångliga Freuddräkt som Grünberger uttrycker sig i eftersom han sökte en väg 
att behålla delar av en ortodox Freudteori samtidigt som han med sin uppfattning om 
narcissismen bröt med denna tradition. Min vurm för att uttrycka mig i kompendiets form har 
dessutom satt sina spår i texten. 
222 Grünberger, B. (1979) Narcissism. New York: Intern.Univers. Press. ss. 10,12,14. 
223 En svensk motsvarighet till engelskans ”elation” är svår att finna. Det författaren tycks mena 
kan också vara ”upphöjd frid”.  
224 Se not 40 (Vaihinger). 
225 Lennartsson, S. (2008) Drömmen om Paradiset-en studie i paradiset då, nu och i framtiden. 
LTJ-fakulteten, SLU, Alnarp. De trädgårdar som avses här är förstås de anläggningar som finns 
i anslutning till slott och herresäten. Jag kan ändå inte komma ifrån att våra trädgårdar på sitt 
sätt ändå har likheter med de stora och påkostade installationerna och att flera av de typiska 
komponenterna går att återfinna i våra ”täppor”. 
226 Om start och mål är samma plats, varför skall jag då gå ut i livet? Så tycks vissa människor 
resonera och de kommer att hålla sig nära döden under hela livet, som om det ligger en större 
kränkning i att förlora mycket liv vid dödens inträde än lite liv. Livet levs på en sparlåga. 
227 Ibid. 20-22. 
228 Eliade, M. uttalandet kan inte återfinnas. 
229 Aktuella Livsåskådningar Del 1 Existensialism, Marxism. (1982) red. Bråkenhielm. 
Karlshamn: Doxa. s. 13. 
230 Nordisk Familjebok. (1929) Aftonbladet, Stockholm. sid. 420 
231 Marx ansåg att en mekanisk materialism var naiv. En mogen materialism måste kunna ge det 
ideala en plats inom sin egen konception. Detta kan enligt vad jag tror inte lyckas innan ”the 
hard problem” blivit löst.  
232 Solms, M. och Turnbull, O. (2002) Hjärnan och den Inre Världen. Stockholm: Natur och 
Kultur. s. 74. 
233 Inom biologin är det ovanligt med idealister medan fysiken fortfarande rymmer många 
troende vetenskapsmän. En del väntar här på att fysikens Darwin skall dyka upp. 
234 Encyclopedia Brittanica. Uppslagsord: body and soul. www.britanica.co.uk 
235 Koestler, A. (1981) Janus-En Sammanfattning. Göteborg: Korpen. ss. 4-22. 
236 MacLean, P.D. (1973) A Triune Concept of the Brain and Behavior. Toront: University of 
Toronto Press. 
237 S.E. XXIII, 141-207. 
238 S.E. XXIII, 186. 
239 Homeostas förekommer på många ställen i kroppen. Själva begreppet betyder att det finns 
ett visst spann inom vilket, exempelvis kroppstempraturen, får röra sig. De så kallade 
homeostatiska mekanismerna ser till att detta effektueras. Under evolutionens gång finns 
många exempel på att nya anordningar (SBS) kan låna mekanismer (homeostasmekanismer) 
från redan etablerade strukturer. Att läsa: 
M. Arminjon, BA, F. Ansermet, MD and P.J. Magistretti, MD, PHD 
Centre de Neurosciences Psychiatriques Département de Psychiatrie CHUV, Lausanne, 
Switzerland; Service de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent, HUG-Université de Genève, 
Switzerland, Brain Mind Institute, EPFL, Lausanne, Switzerland. (2008) The Homeostatic 
Functions of Drives. www.neuropsa.org.uk 
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240 Yelle, R. A. (2001) Rhetorics of Law and Ritual: A Semiotic Comparison of the Law of Talion 
and Sympathetic Magic. Journal of the American Academy of Religion. Vol 69, no 3, ss. 627- 
647. 
Nordisk Familjebok. 1928. uppslag: Talion. 
241 2 Mos. Kap. 20 och följande. 
242 Det här var framträdande i den äldre Japanska kulturen. Den samurajkrigare som ”tappat 
sitt ansikte” bad sin hövding om att få ta sitt liv då det var oförenligt med att leva, att inte ha sitt 
ansikte (anseende) i behåll. Ett speciellt grymt straff som kunde delas ut, var att krigaren 
nekades att göra detta. 
243 S.E. XXIV, 78 
 
Kapitel 6 
244 Det har visat sig att den nya vetenskapen epigenetik har ställt till med nya problem för 
gränsfrågan medfött/inte medfött. Epigenetik sysslar med hur arvet i form av gener omsätter 
sina budskap till kroppen. Detta mellanområde är i sin tur genetiskt och miljömässigt influerat. 
245 Matte Blanco, I. (1975) The Unconscious as Infinite Sets. London: Duckworth. 
ss. 184-185. 
246 Ibid. s. 221. 
247 Berminge, K. (2008) En seglivad myt om Locke och ”tabula rasa-teorin”. Alba: 
Motvallsbloggen. www.alba.com 
 
Avslutande diskussion 
248 Sartre, J.P. (1971) Existenstialism och marxism, Stockholm: Aldus/Bonniers. 
249 Uppgifterna om Bacon, F (1561-1626) kommer från Nordisk familjebok, Bacon 3. Francis. 
s.609 http://runeberg.org/nfbb/0339.html. Stockholm 1904. 
250 Den som är intresserad kan gå till www.peirce.org där det mesta finns om Peirce. 
 
Efterord 
251 Lagercrants, H. (2009) Kulturhjärnan. DN/essä. 2009-04-08. www.dn.se/kultur-
noje/essa/kulturhjarnan-1.841347 
252 Changeux, J-P. (2004) The Physiology of Truth. Neuroscience and Human Knowledge. 
Harvard Univ. Press:London. 
253 Nilsson, A. (2009). Det omedvetna i nya perspektiv. Ett psykiskt system mellan hudens och 
känslans beröring. Stockhom/Stehag. Brutus Östlings bokförlag Symposion. 
254 S.E. XXIV, 195. 
255 Laplanche, J. and Pontalis, J.B. (1983) The Language of Psychoanalysis. London, The 
Hogarth Press. S.214. 
256 S.E. XXIV, 122. 
257 S.E. XXIV, 195. 
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TABELL 1 
Påståenden om STAT 
Jag har i tabellform samlat allt det som blivit påstått om kunskapsobjektet, STAT i kapitel 1-4. 
Det blir då följande: 

 
Från kapitel 1 
Freud. 
1. De fem egenskaperna. 

 Frånvaro av ömsesidiga motsättningar och frånvaro av negation. 
 Förskjutning; 
 Förtätning; 
 Tidlöshet; 
 Utbytbarheten mellan yttre och inre verklighet. 

 

Kapitel 2 
Matte Blanco 
2. STAT har en egen logik som kallas symmetrisk. 
3. STAT bär eller är vårt affektsystem. 
4. STAT är sannolikt medfött och kopplat till det Limbiska systemet. 

 

Kapitel 3 
Money-Kyrle. 
5. STAT har mängdigenkänning, (förbegrepp). 
Jung. 
6. STAT ger ”möjligheter till föreställningar”, inre objektiv värld. 
Kant. 
7. STAT är en noumenal värld, Kant. 
8. STAT konstateras av Wedberg (via Kant), ett eget mentalt system. 
Peirce. 
9. STAT har Förstahet och abduktion som logisk slutledningsform. 
Leví-Strauss 
10. STAT är en invariant statisk struktur och med en egen agenda. 
Grossman. 
11. STAT handskas med symmetriska relationer och dessa skapar viss ordning i vår värld. 
12. Det går att använda kategorin relation för att skilja psykoanalysen från psykologin. 
Psykoanalysen handhar symmetriska relationer medan psykologin hanterar asymmetriska 
relationer. 
12 påståenden 

 

Kapitel 4 
Kandel 
13. Implicit minne och implicit omedvetet. 
 
Solms 
14. Kärnmedvetande, känslomässigt medvetande är värderande. 
15. Mental informationsbearbetning kan inte klaras medvetet då kapacitet för liten. 
16. Medvetandet sitter i RAS - vakenhetsgrad - är en omformulering av vad medvetande är. 
17. Inre miljön meddelar sig via hormoner o kemiska ämnen. 
18. Information från inre värld lagras på samma sätt som från den yttre (amygdala). 
19. Överväganden och beslut på hjärnstamsnivå sker omedvetet. 
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20. Basen för känslan av själv ligger i RAS. 
21. Basmedvetandet värderar allt i bra/dåligt. 
22. Känslosinnet annorlunda uppbyggt än andra sinnen- hormoner inte nerver. 
23. Känslosinnets neurala struktur kan beskrivas. Amygdala. 
24. Amygdala är centrum för lust/olust. 
25. Fyra grundkänslor i fyra system: sök, vrede/ilska, fruktan och panik. 
26. Det finns ”tomma” luckor i alla system- tomheten bjuder in miljön. 
27. Betydande överkapacitet i alla system. 
15 påståenden 
 
Mancia 
28. Implicit minne - kan omfatta minnen från graviditetens slutskede, fostret minns. 
29. Implicita minnen kan inte trängas bort - trauma skadar självets bas. 
30. Implicit minne kan beskrivas neurologiskt. 
31. Implicita minnen i kan finnas i drömmar. 
32. Mammans och patientens ”musik” viktig. 
33. Omedvetna minnen sätter spår i oss och i omvärlden (ett så gammalt system bör ha avsatt 
märken i världen). 
6 påståenden 
 
Schore 
34. Regulation theory. 
35. Självet är bara en möjlighet vid födseln. 
36. Anknytning- affektreglering - modern. 
37. Hjärnstam och limbiskt system välutvecklat vid födsen. 
38. Lycklig anknytning ger mognande hjärna. 
       5 påståenden. 
 
Hjärnan 
39. Miljön styr hjärnans mognad. 
40. Mognad och nedmontering (pruning).  
41. Mognad tar 30 år och sker i två puckelfaser. 
3 påståenden 
 
Damasio 
42. I en undergrupp ingår system som försöker vara förnuftiga i det sociala. 
43. All kunskap är nedlagd i dispositiva representationer och de medfödda lagras i det limbiska 
systemet. De styr alla processer som krävs för vår överlevnad och de kan inte vara medvetna. 
44. Somatiska markörer. 
45. Primära känslor. 
46. Bakgrundskänslor. 
47. Tillväxt av hjärnan sker genetiskt, mognad är miljöstyrd. 
48. Självets neurologiska bas beror av anknytningen. 
49. Otrygg anknytning kan ge utvecklingsstopp eller ökad ”pruning”. 
50. Synapser mellan cortex och limbiska systemet kan beskäras.  
9 påståenden 
 
Detta ger i antal påståenden: 
Kandel 1 
Solms 14 
Mancia 6 
Schore 5  
Hjärnan 3 
Damasio 9 
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Summa 38 påståenden om STAT från tidigare 12 ger i allt 50 sådana påståenden. 
 
Kan 50 påståenden om STAT samlas under ett antal rubriker? 
Från mina psykologistudier på 1960-talet mindes jag något som kallas faktoranalys. Med ett 
stort antal data kan man räkna sig fram till att vissa av dem visar samband och genom att samla 
de med samband kunde antalet reduceras till grupper eller faktorer. 
Efter ett flertal genomgångar av de 50 påståendena om STAT kunde jag samla dem under sex 
rubriker. Rubrikerna är förstås preliminära. 
 

Sex rubriker som jag använt 

 
1. Allmänna egenskaper 
Hit har jag räknat: 4, 7, 8, 10, 15, 26, 27, 39, 40 och 41, 37, 38, 47, 49, 50. 
De är: 
4. STAT är sannolikt medfött och kopplat till det Limbiska systemet. 
7. STAT är en noumenal värld. 
8. Wedberg via Kant att STAT är ett mentalt system utanför tid o rum. 
10. STAT är en invariant statisk struktur och har egen agenda. 
15. Mental informationsbearbetning kan inte klaras medvetet, för liten kapacitet. 
26. Det finns tomma luckor i alla system, tomheten bjuder in miljön. 
27. Betydande överkapacitet i alla system. 
37. Hjärnstam o Limbiskt system välutvecklat vid födseln. 
38. Bra anknytning ger mognande hjärna. 
39. Miljön styr hjärnans mognad. 
40. Mognad o nedmontering. 
41. Mognad tar 30 år med två puckelfaser. 
47. Tillväxt av hjärnan genetisk - mognad styrs av miljön.  
49. Otrygg anknytning, utvecklingsstopp och/eller ökad ”pruning”. 
50. Synapser mellan cortex och Limbiska systemet kan beskäras. 
 
2. Självet 
Hit räknas 20, 35 och 48. 
20. Basen för känslan av ett själv ligger i RAS. 
35. Självet är bara en möjlighet vid födseln. 
48. Självets neurologiska bas beror av anknytningen. 
 
3. Känslosinnet 
Hit räknar jag: 3, 17, 22, 23, 24, 25, 34, 36, 42, 44, 45 och 46. 
3. STAT är eller bär vårt affektsystem. 
17. Inre miljön meddelar sig via hormoner och kemiska ämnen. 
22. Känslosinnet annorlunda uppbyggt än andra sinnen - hormoner inte nerver. 
23. Känslosinnets neurala struktur kan beskrivas. Amygdala. 
24. Amygdala är centrum för lust/olust. 
25. Fyra grundkänslor i fyra system: sök, vrede/ilska, fruktan och panik. 
34. Regulation theory. 
36. Anknytning, affektreglering, modern. 
42. Undersystem som verkar socialt. 
44. Somatiska markörer. 
45. Primära känslor. 
46. Bakgrundskänslor. 
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4. Logik 
1, 2, 9, 11 och 12 räknas hit. 
1. STAT och Freuds 5 egenskaper. 
2. STAT har en egen logik som kallas symmetrisk. 
9. STAT har abduktionen som logisk slutledningsform. 
11. STAT handskas med symmetriska relationer och ger viss ordning. 
12. Om STAT = symmetriska relationer= psykoanalys, så är psykologin= asymmetriska 
relationer. Analysen kan skiljas från psykologin. 
 
5. Språk 
Här ingår 5, 6 och 9. 
5. STAT har ”mängdigenkänning”, förbegrepp. 
6. STAT ger ”möjligheter till föreställningar”. 
9. STAT är nära associerat med Peirces kategori Förstahet. Det kan ses som ett språk (vagt och 

blott antydande). 
 
6. Implicit minne och medvetande 
Punkterna 11,14, 16, 18, 19, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33 och 43. 
11. Implicit minne och implicit medvetande. 
14. Kärnmedvetande, känslomässigt medvetande är värderande. 
16. Medvetandet sitter i RAS och är vakenhetsgrad, vilket är en omformulering av vad 

medvetande är. 
18. Information från inre världen lagras på samma sätt som från den yttre. 
19. Överväganden och beslut på hjärnstamsnivå sker omedvetet. 
21. Basmedvetandet värderar allt utefter bra/dåligt skalan. 
28. Implicit minne, kan omfatta minnen från graviditetens slutskede, fostret minns. 
29. Implicita minnen kan inte trängas bort, trauma skadar självets bas. 
30. Implicita minnet kan beskrivas neurologiskt. 
31. Implicita minnen framkommer i drömmar. 
32. Mammans och patientens ”musik” viktigt. 
33. Omedvetna minnen sätter spår i oss och i omvärlden. 
43. All kunskap är nedlagd i dispositiva representationer och de medfödda lagras i Limbiska 

systemet. De styr all processer som krävs för vår överlevnad och de kan inte vara medvetna. 
 
Jag har nedan omformulerat de 50 punkterna i löpande text med avsikten att det skall kunna 
läsas som definitioner. 

 
1. Allmänna egenskaper 
STAT är ett medfött, statiskt/invariant system med en egen agenda. Det är kopplat till det 
Limbiska systemet. Det Limbiska systemet och angränsande hjärnstam är välutvecklat vid 
födseln men har ”tomma” luckor som kan nyttjas av miljön. Tillväxten av hjärnan är genetiskt 
betingad medan dess mognad styrs av miljön. Tillväxt och mognad sker under 30 års tid och 
uppvisar två distinkta tillväxtperioder mellan 0-1,5 år och 8-10 år. Hjärnans mognad innebär 
också en ”beskärning” av de neuron som inte tas i bruk. Beskärningens grad bestäms av 
kvaliteten på anknytningen. Den allvarligaste skadan kan träffa de nerver som förbinder det 
Limbiska systemet med cortex (ingen primär känsla förmedlas). STAT fungerar mestadels 
omedvetet, liksom stora delar av hjärnans aktivitet är omedveten då det medvetna systemet inte 
klarar att bearbeta mängden information. STAT är en noumenal värld på samma sätt som Kant 
såg den yttre världen och det fungerar utanför tid och rum. 
 
2. Självet 
Det som vi uppfattar som oss ”själva” uppstår ur nervaktivitet knuten till delar av det Limbiska 
systemet. Denna känsla av ett ”själv” är vid födseln en möjlighet, en grund till det som med 
tiden kan bli ett självsystem. Denna grunds utbredning eller bärighet beror av anknytningen. 
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3. Känslosinnet 
STAT är vårt sjätte sinne. Till våra fem sinnen kan man våga sig på att räkna in ett sjätte, 
känslosinnet (stavat med ett o). När vi hädanefter försöker att förstå vad som kan erfaras av oss 
utifrån den kroppsliga utrustning vi har (Kants projekt) så måste detta sinne räknas in. Rent 
anatomiskt är detta sinne annorlunda byggt än de andra sinnena. Våra fem första sinnen 
mynnar samtliga i cortex medan känslosinnet är knutet till det Limbiska systemet. Det 
kommunicerar via hormoner och bara till dels via nerver. Vi finner här det somatiska substratet 
för de fyra system som ger våra grundkänslor. De är:  
 
1. Systemet för sök/lust. 
2. Systemet för vrede/ilska. 
3. Systemet för fruktan. 
4. Systemet för panik. 
Vidare existerar primärkänslor och bakgrundskänslor.  
Primära känslor är förprogrammerade och ger upphov till automatiserade svar (rädsla/flykt). 
Med hjälp av pannloben kan dessa svar bli mer övertänkta. Damasio kallar dem då sekundära 
känslor.  
Bakgrundskänslor finns där hela tiden men observeras sällan. De är alltså vanligen omedvetna. 
De är inte svar på någon inre eller yttre retning utan en ”bild” av kroppens tillstånd. De följer 
lust/olust kurvan och är grova. Enligt Damasio utgör de själva grunden till vår förvissning om 
att vara ett ”själv”. 
Känslosinnet uppvisar, precis som hjärnan i stort, en betydande överkapacitet och med 
”tomma” luckor som miljön kan nyttja. Med miljö förstås anknytningen inom vilken sfär den 
nödvändiga affektregleringen skall läras in och som skapar grund till en social kompetens. 
 
4. Logik 
STAT använder sig av en symmetrisk logik. I denna kan Freuds fem egenskaper för hans 
omedvetna bakas in. De framstår då som att vara olika former av tankemisstag. Peirces logiska 
slutledningsform abduktionen är nära släkt med den grovsållning Damasio nämner, vilken sker 
i ett lust/olust kontinuum som i sin tur styrs av grundläggande värderingar. Det vi inte gillar 
väcker vår olust. Abduktionen som den vetenskapliga processens första fas, utan vilken 
deduktion och induktion står utan arbetsmaterial, framstår som en viktig fas. Abduktionen 
kallas ibland för intuition. Den symmetriska relationsformen som är förhärskande i STAT 
skapar viss ordning i världen (och i oss). Kategorin relation kan användas för att skilja 
psykoanalys från psykologi, då psykoanalys = symmetri och psykologi = asymmetri. 
 
5. Språk 
Om vi lutar oss på Peirce så kan STAT tala ett slags språk. Det kan vi finna exempel på i det han 
kallar kategori 1. Det är ett språk av aning och antydda sammanhang. Musik passar in här, helst 
utan vokala inslag. 
Bions och Money-Kyrles ”Tomma” tankar eller ”förbegrepp” skall också ingå här, liksom Jungs 
”möjligheter till föreställningar”. Den avvikelse som Money- Kyrle gör när han breddar 
”begrepps”- processen till att istället gälla ”mängdigenkänning” vidgar ju synen på vad vi har 
med oss vid födseln och kan kanske också utgöra ett sätt att inte fastna i den debatten om 
allmänbegreppens status. 
Hur detta skall förstås är inte lätt att avgöra. För mig framkallas sådana ord som beredskap, 
”förberedd för” och ”många möjligheter”. Språket här är fortfarande öppet och har inte slagit 
fast något, det intresserar sig för ett antal möjligheter. 

 
6. Implicit minne och medvetande 
Det kallas också varierat kärnmedvetande eller basmedvetande. Trassligheten hos Damasio 
framgår när han säger ”att kärnmedvetandet är omedvetet”. 
Det implicita minnet innehåller dispositiva representationer från kroppens inre och de lagras på 
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samma sätt som rapporter från yttervärlden. Amygdala verkar vara samlingspunkt. 
Detta medvetande som alltså arbetar omedvetet utför ett sållningsarbete som är värderande och 
leder till omedvetna beslut. Sållningen sker i skalan lust/olust och den sker med hjälp av 
somatiska markörer. Till sitt förfogande har de våra fyra grundkänslor (se ovan) där lust=1 och 
olust=2-4. 
All kunskap är nedlagd i dispositiva representationer och de medfödda lagras i det limbiska 
systemet. De styr alla processer som krävs för vår överlevnad och de kan inte vara medvetna. 
Minnet kan innehålla spår från fostrets tid i livmodern och de kan visa sig i drömmar. 
Detta minne/medvetande, som är mycket gammalt, har satt spår i världen i form av myter och 
religioner. 
 
 
 

FIGURFÖRTECKNING 
 
Figur 1. Bild från 1923 över de olika instanserna som Freud tänkte dem. 
Figur 2. Freuds uppfattning 1932 ur Nya Föreläsningar. 
Figur 3. Bild med av Freud föreslagna förändringar. 
Figur 4. ”Emotionen är tänkandets moder” Sammanfattning av Matte Blancos fem nivåer. X-

axeln är symmetrisk logik 0-100%. Y-axeln är asymmetrisk logik 100%-0%. Möjlig 
”inre värld” = 1-2. Motsatslagen upphör att gälla vid nivå 3 till 4. 

Figur 5. Omnipotensens avveckling under livscykeln. 
Figur 6. Typisk utveckling av omnipotenskurvan. 
Figur 7. Filosofisk utveckling enligt filosofihistorien. 

 
 

TABELLFÖRTECKNING 
Tabell 1. Påståenden om STAT. I bilaga. 
 

 
 

 
 


