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Om Eric Kandel, hjärnan,
psyket och reduktionism

Den i Läkartidningen pågående debatten om psyket,
själen, hjärnan och människan engagerar mig. Till sa-
ken hör att jag i juni 2006 skaffade mig de tyskspråkiga
utgåvorna av Eric R Kandels »Psychiatry, psychoanaly-
sis and the new biology of mind [1] (på tyska 2006) och
In search ofmemory: the emergence of a new science of
mind [2] (på tyska 2006). Jag började läsa Kandel i kro-
nologiskt omvänd ordning och läste således den sist-
nämnda boken först.

När jag sedan fortsattemedden förstnämnda, kände jag
mig bekräftad i fråga omatt ha förstått Kandel och hans
budskap. Dessutom kände jag både stolthet och förar-
gelse; jag hade inte sett några hänvisningar till honom i
de tidskrifter där han borde ha förekommit. Men plöts-
ligt sker det: Magnus Kihlbom i Divan (3–4/2007) [3],
Tomas Böhm i Svensk Psykiatri [4] och nu i Läkartid-
ningen; bl a Ingemar Engström i sitt debattinlägg [5]
med referens till Kandels artikel från 1998.

Jan-Otto Ottosson är en av debattdeltagarna [6]. Hans
oerhörda kliniska kunskaper, som inkluderar psykote-
rapi, och hans etiska hållning, gör honom till primus in-
ter pares. Han bemöter Göran Isacssons artikel [7] på
sitt verbalt lågmälda och tillika effektiva sätt.

Ingemar Engströms debattinlägg gör mig en aning för-
vånad. Jag har lärt känna hans intellektuella skärpa och
belästhet. Det som utlöser min förvåning är Engströms
Kandelcitat (»allmind events are brain events«, hämtat
ur ovannämnda artikel av Kandel), och Engströms på-
stående att citatet kan »ses som startskottet för den ny-
reduktionistiska rörelsen inompsykiatrin.«

Läser man Kandel, erfar man att han tillskriver tysken
Franz Joseph Gall (ca 1800) denna även i dag hållbara
insikt om »all mind events are brain events«, en insikt
som jag menar att också den kan kallas en truism (lik-
som att läkemedel och psykoterapier påverkar hjär-
nan). Noga taget var läkaren Hippokrates på 400-talet
f Kr den först kända företrädaren för den åsyftade upp-
fattningen omatt psykiska processer uppstår i hjärnan.

Hur är det då med det »reduktionistiska« eller »nyre-
duktionistiska«? När man läser Kandel [1, 2], får man
veta, hävdar jag, att Kandel själv talar om en (nödvän-
dig)metodologisk reduktionism– att undersöka det re-
lativt enkla för att kunna närma sig det mer komplexa.
Vidare finner vi hosKandel enmedveten funktionell re-
duktionism. Det innebär att vi söker efter de minsta
funktionella händelser som är nödvändiga för en be-
stämd prestation, t ex inlärning och långtidsminne. Av

utrymmesskäl kan jag uttryckamig endast i postulatets
form:Miljöfaktorer och gener står inte i motsats till va-
randra, något som många tror, utan miljöfaktorer be-
höver – om de ska vara verksamma på längre sikt – ge-
nerna som»medarbetare«.

För inte ovanstående påstående till en ontologisk re-
duktionism? Allt detmental-psykiska anses äga rum på
det enskilda neuronets nivå. Svaret är nej! En sådan
uppfattning skulle innebära att man förväxlar de nöd-
vändiga förutsättningarnamed de tillräckliga!

Avslutningsvis: Som jag läser Kandel är han inte till-
räckligt explicit i fråga om känslornas (affekternas) och
det interpersonella samspelets betydelse. Men han tar
det troligen för givet att läsaren förstår att han ställer
känslor och relationer i centrum; han ger självutläm-
nande exempel på det. Och det finns andra forskare,
som bekräftar och klargör den saken, t ex Allan N
Schore.

Han skriver bl a (minöversättning): »Anknytningsteori
är väsentligenenregulatorisk teori, ochanknytningkan
definieras som den interaktiva regulationen av biolo-
gisk synkronisering mellan organismer. Denna modell
talar för ... att forskningen om anknytning ska fokusera
på de tidigt formgivande psykoneurobiologiska meka-
nismer som medierar både adaptiva och maladaptiva
regulerande processer« [8].

Med självklarhet ska den psykologiska och sociala di-
mensionenavdenmänskliga tillvaron få tillräckligupp-
märksamhet – både i mötet med patienten och i den
fortsatta forskningen.
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