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naktuellt

rekt förståelse av syftet 
med handlingen, utan 
att behöva ta i anspråk 
kognitiva processer.

Vad gäller empati är 
det inte minst tack vare 
den kände neurologen Antó
nio Damásios forskning en 
väl etablerad tankegång att 
vi känner igen andras käns
lor genom att aktivera sam
ma neurala strukturer som 
när vi själva erfar dem. Givet 
att kausaliteten mellan käns
la och uttryck fungerar åt 
båda hållen – man ler inte 
bara av glädje, man blir även 
glad av att le – passar spegel
neuronen förstås som klipp
ta och skurna in i en sådan 
modell. Särskilt som man har 
sett en koppling mellan em
pati och imitation genom den 
så kallade kameleonteffek
ten – ju mer empatiska vi är, 
desto mer tenderar vi att 

omedvetet härma vår omgiv
ning [9].

Det tycks faktiskt som om 
områden med spegelneuron 
ingår i nätverk som är aktiva 
vid igenkänning av känslout
tryck, nätverk där även insu
la och limbiska systemet in
går [10, 11]. Några studier har 
också visat ett visst samband 
mellan aktivitetsnivå i spe
gelneuronsystemet och »em
patipoäng« på skriftliga 
självskattningstest [12]. Men 
spegelneuronens roll för em
patiförmågan är mindre klar 
än i fallet med imitation och 
förståelse, delvis kanske för 
att empati inte är ett så väl

definierat och entydigt be
grepp som det ibland förut
sätts [12].

Samtidigt som kunskapen 
om spegelneuronen och de
ras roll för mänsklig kom
munikation och interaktion 
ökar, fortsätter de att fasci
nera och ge upphov till spe
kulationer. Är det spegelneu
ronen som hjälper oss att for
ma våra föreställningar om 
andras mentala tillstånd, det 
som brukar kallas »theory
ofmind«? Och kan de förkla
ra, som studier har visat, att 
vi så lätt blandar ihop vad vi 
själva gjort och vad andra har 
gjort?

I vilket fall pekar mer och 
mer på att man inte ska se 
»spegelneuronsystemet« 
som ett isolerat system, utan 
snarare som en generell me
kanism som innebär att om
råden i hjärnan som organi

serar rörelse även reagerar 
på observation [13]. Den slut
satsen får stöd i en studie 
från 2010 där man för första 
gången kunde rapportera att 
spegelneuron observerats 
direkt hos människa (se arti
kel ovan). Områdena som un
dersöktes valdes ut på rent 
kliniska grunder och var så
dana där man tidigare inte 
sett spegelneuronaktivitet, 
varken hos apor eller män
niskor.

Att man hittade speglande 
neuron även i dessas områ
den tyder enligt forskarna på 
att speglingsmekanismen, 
där eget och andras agerande 
länkas samman, förekom
mer i ett stort antal neurala 
system i hjärnan.

Evolutionen tycks ha för
sett oss med hjärnor byggda 
för att svänga i takt.
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autism. Viviann Nordin kon
staterar att forskningen går 
lite i vågor. 

– Just nu är störningar i vi
lande vakenhetsaktiviteten 
ett hett område. Det som gör 
den teorin intressant är att 
dessa störningar drabbar 
samma eller överlappande 
nätverk i hjärnan som är akti
va vid mentala aktiviteter 
som att fundera på andras 
tankar och känslor.

Trots icke entydiga resultat
finns det visst stöd för att re
gioner som antas innehålla 

spegelneuron kan vara struk
turellt och/eller funktionellt 
påverkade hos individer med 
autism, och att dessa stör
ningar är särskilt uttalade 
när det handlar om att pro
cessa information av social 
och emotionell natur. En re
lativt ny hypotes, som kanske 
kan förklara de motsägelse
fulla fynden, är att det är 
kopplingen mellan olika om
råden – inklusive sådana som 
innehåller spegelneuron – 
som är dysfunktionell vid au
tism [17].

Men oberoende av den ex
akta roll spegelneuron spelar 
för autism pekar »broken 
mirror«hypotesen på en vik
tig grundförutsättning för 
vår förmåga att begripa vad 
andra tänker och vill – och 
varför det, som vid autism, 
går snett i vissa fall.

– Spegelneuronhypotesen 
lyfter fram det viktiga att 
hjärnan inte arbetar för sig 
själv. För att kunna lära sig 
nya saker måste man ha för
mågan att spegla sin omgiv
ning, säger Viviann Nordin.
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Experimentmetoder med elek-
troder som förs in i hjärnan 
kan av etiska skäl inte använ-
das på människor. För att på-
visa spegelneuron hos män-
niskor har man fram till nyli-
gen fått nöja sig med indirek-
ta metoder som MRI, PET och 
EEG. Men förra året presente-
rades en studie där spegel-
neuron för första gången re-
gistrerats direkt även hos 
människor. 

Det är forskare vid UCLA i 
Kalifornien som kom på idén 
att »åka snålskjuts« i sam-
band med att epilepsipatien-
ter som inte svarat på annan 
behandling utreddes för kir-
urgi. Med hjälp av elektroder 
försökte läkarna identifiera 
områden för kirurgiskt in-
grepp, och medan elektroder-
na flyttades runt passade 
forskarna på att be patien-
terna observera respektive 
utföra dels handrörelser, dels 
ansiktsuttryck kopplade till 
känslor.

Totalt 1 177 nervceller hos 

21 patienter undersöktes. Av 
de celler som svarade i expe-
rimentsituationen reagerade 
flertalet på antingen aktivi-
tets- eller observationsstimu-
li. En mindre del reagerade 
dock i båda fallen, det vill 
säga de var riktiga spegelneu-
ron. Här fanns celler vars akti-
vitet triggades eller dämpa-
des på likartat sätt i båda fal-
len, men också ett litet antal 
celler där reaktionen blev den 
motsatta beroende på om 
handlingen utfördes eller ob-
serverades. Det vill säga akti-
viteten ökade i det ena fallet 
och minskade i det andra. 
Forskarna spekulerar över om 
dessa omvända aktivitets-
mönster behövs för att 
förhind ra oönskad imitation, 
eller för att upprätthålla dis-
tinktionen mellan den egna 
personen och andra.
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Nu har spegel neuron observerats 
direkt även hos människor

»En relativt ny hypo-
tes, som kanske kan 
förklara de motsägel-
sefulla fynden, är att 
det är kopplingen 
mellan olika områden 
– inklusive sådana som 
innehåller spegelneu-
ron – som är dysfunk-
tionell vid autism.«
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