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log eller undersökts med skiktröntgen
eller MR
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kare, vilken skillnad … Bengt Mattsson

3479 Utmattningssyndrom – ett sam-
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3480 Offentlighetsprincipen och forsk-
ningsdeltagares integritetsskydd – slut-
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3481 Evolutionen efter Erasmus och
Charles Darwin inte bara framsteg 
Olav Thulesius

3484 Recensioner

3485 lediga tjänster
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3501 meddelanden
KULTUR Erasmus Darwin levde 1731–1802 i
England. Han var läkare, poet och uppfin-
nare och hade sina egna synpunkter om
evolutionen. Han menade att species ut-
vecklades genom en ändamålsenlig anpass-
ning till sin omgivning. Denna uppfattning
gjorde stort intryck på sonsonen Charles.
Sidan 3481

P ositiv framtidstro är ett typiskt drag i det
mänskliga psyket, vi älskar optimismen.
Vår favoritlitteratur handlar ofta om

människor i akuta svårigheter som ser fram
emot en bättre framtid. En positiv livssyn är en
egenskap vi värderar högt.  Skeppsbrutna i till
synes hopplösa situationer ger vi inte upp tan-
ken om räddning. 

Denna läggning för optimism om framtiden
måste vara en nedärvd biologisk funktion, re-
sonerade kognitionsforskaren Tali Sharot. Hon
designade ett experiment för att avbilda fram-
tidshoppets lokalisation i hjärnan med hjälp av
magnetkamera (doi: 10.1038/nature06280). 

En grupp försökspersoner fick uppgiften att
tänka sig in i ett antal standardiserade situatio-
ner som antingen skulle inträffa i framtiden el-
ler redan hade inträffat. När den mentala bil-
den av den tänkta situationen var tydlig togs en
magnetkamerabild av hjärnan, och personerna
fick gradera den upplevda situationsbilden
som känslomässigt positiv, neutral eller nega-

tiv. Redan försökspersonernas gradering av de
mentala bilderna visade att förväntningar inför
framtiden upplevs som klart mer positiva än
händelser som redan inträffat. 

Magnetkamerabilder, tagna när personen
tänkte framåt, visade en starkt ökad syresätt-
ning i delar av prefrontala kortex, främre och
bakre delar av cortex cinguli samt amygdala.
Dessa områden anses vara involverade i att
sammanbinda känslor med minnesbilder. Spe-
ciellt känslor med trygghetsinnehåll som posi-
tiv självbild, tillit, motivation och hantering av
rädsla och ångest anses vara medierade av en
interaktion mellan amygdala och främre cortex
cinguli. 

D enna studie är en av många som av-
mystifierar komplexa själsfunktioner
genom att ge dem en lokalisation i hjär-

nan och en möjlig evolutionsbiologisk förkla-
ring; i detta fall beredskapen att ta sig an fram-
tida utmaningar.

Framtidstrons biologi
»Redan försöksper-
sonernas gradering
av de mentala bil-
derna visade att för-
väntningar inför
framtiden upplevs
som klart mer posi-
tiva än händelser
som redan inträf-
fat.« 
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Artiklar märkta med R-sigillet har genom-
gått referentbedömning. Varje manuskript
granskas av minst en (ofta fler) av Läkartid-
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