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INTERVJU med C-G (Kaje) 

Gottfries
I detta nummer bjuder vi på en intervju med

överläkaren Carl-Gerhard Gottfries, som är

aktuell med sin nya bok ”Känslorna styr!” (kort

presenterad i ett tidigare utskick till

Neuroforum). Kaje berättar om sin bakgrund

samt ger vissa inblickar i det som hans nya

bok handlar om.

UPPROP INFÖR KOMMANDE 

ÅRSMÖTE
Neuroforum har en omfattande verksamhet

och vi behöver bli fler aktiva medlemmar för

att dra runt alla våra aktiviteter. Vi vill satsa

på att samla, sprida och strukturera ny

kunskap inom det tillämpade neuro-

vetenskapliga området. Men vi vill också ha

en fot i forskningen.

Alla som vill engagera sig på ett eller annat

sätt får gärna höra av sig. Mer om detta på

sid 6.

INNEHÅLL

▪ Intervju med C-G 

Gottfries (sid 2-5)

▪ Upprop inför 

årsmötet 2023

Kallelse till årsmöte 

2023-01-31
Neuroforums årsmöte kommer

att äga rum tisdagen den 31

januari 2023 kl 17.00-19.00.

Det blir ett digitalt årsmöte

över zoom som inleds med ett

webbinarium med en aktuell

person. Mer information om

årsmötet, webbinariet och

zoomlänk kommer i mitten av

januari.

Neuroforum startar 

en podd
Neuroforum är, som tidigare

nämnts, på gång att starta en

podd om hjärnan och lärandet.

Podden är dock försenad p g a

sjukdomar i redaktionen. Vi

hoppas nu komma igång till

våren. Mer information

kommer på hemsidan.

Carl-Gerhard Gottfries



INTERVJU MED Carl-Gerhard Gottfries

Med anledning av Carl-Gerhard Gottfries nya bok ”Känslorna styr” har

vi här gjort en intervju med honom. För de som inte vet: Carl-Gerhard

(kallad Kaje) är professor och överläkare samt en av grundarna av

Neuroforum, numera hedersmedlem i styrelsen.

Vem är Du?
Jag är svensk psykiater född 1928. Blev medicine licentiat i Lund 1957. Disputerade för

medicine doktorsgraden 1968 och blev docent i psykiatri i Lund 1969. Blev professor i psykiatri

vid Umeå Universitet 1971 och vid Göteborgs Universitet 1977. I samband med min

pensionering vid Göteborgs Universitet inrättades under de sista två åren av min aktiva period

en professur i geriatrisk neuropsykiatri (demensforskning), vilken jag innehade i två år. Under

min verksamma period har jag varit överläkare i psykiatri och hela tiden haft patientkontakt.

Forskning har bedrivits inom psykiatri, psykofarmakologi, demenssjukdomar, åldrandets

sjukdomar samt förändringar av neurotransmittorer i hjärnan. I denna forskning har bland

annat ingått ett hundratal postmortala undersökningar av den mänskliga hjärnan.

Anledningen till att jag började läsa medicin och utbildade mig till psykiater är att jag mycket

tidigt var intresserad av människans känslomässiga förmågor. Jag tyckte det förelåg en skillnad

mellan det intresse vi ägnade åt människans intellektuella funktioner jämfört med våra

emotionella funktioner.

Vad anser du själv vara de viktigaste rönen i boken? 
Själv har jag inte bedrivit någon basal forskning inom emotionella förmågor. Jag tror att det är

jag som mer konsekvent har börjat använda begreppet emotionell kapacitet (känslomässig

förmåga) samt ordet emotik för att avgränsa ett kunskapsämne. Forskning om känslor har

uppfattats ligga utanför de medicinska och neurovetenskapliga områdena. Psykologer,

filosofer och religionsvetare är de som mer seriöst har sysslat med sådan forskning.

I boken skriver du mycket om hur människan satsat på den intellektuella 

kapaciteten medan den emotionella kapaciteten ”släpar långt efter”. ”Vi utbildas 

och tränas i intellektuella färdigheter hela livet, medan den emotionella 

kapaciteten är kvar på en primitiv nivå”. Men vad skulle vi vinna på att träna den 

emotionella kapaciteten i tidig ålder?

Om vi systematiserar den kunskap som redan finns samt tar fram en lämplig pedagogik, kan vi

genom undervisning öka den enskilda individens förmåga till emotionell kapacitet. Individen

kan då förväntas få ett mer moget moraliskt beteende. Sannolikt skulle då också intresset för

och forskning om emotionell förmåga öka.



Finns det bra exempel på skolor där man nått goda resultat genom att 

träna emotionell kapacitet? Finns det välutvecklade metoder för detta?

I dagens samhälle och i den nuvarande skolan görs många försök att påverka en enskild

individs emotionella beteenden. Denna undervisning kan säkert ha stort värde i det

enskilda fallet. Det jag efterlyser är en mer basal kunskap om vad som händer i hjärnan

och i kroppen när vi utsätts för känslomässig påverkan. Bokens syfte är att belysa den

kunskap som redan finns samt att ge förslag om utbildning. Om vi lär oss mer om

känslornas fysiologi och om hur känslor kan indelas och utryckas får vi bättre

förutsättningar att utvecklas som människor. Det finns för närvarande inga välutvecklade

metoder inom skolan för undervisning inom ämnet emotik. I min bok diskuterar jag om hur

en sådan utbildning skulle kunna utformas.

Kan du beskriva något om dina yrkeserfarenheter som bidragit till 

din uppfattning om den intellektuella och emotionella kapaciteten? 

Om man tillämpar professor Sjöbrings personlighetslära på de två variablerna intellektuell

och emotionell kapacitet, kan man anta att variablerna, eftersom de är beroende av

arvsanlag, fördelar sig ungefär som normalfördelningskurvor. Detta innebär att individerna

kan indelas i en större normal mittgrupp och två extremgrupper nämligen de som är sub-

kapabla, respektive superkapabla. Denna diagnostik har tillämpats och haft stor betydelse

för omhändertagandet av intellektuellt funktionsstörda. Från att ha vårdat dem på slutna

vårdenheter har individerna genom stödundervisning kunnat flytta ut i samhället.

Om man tillämpar samma tillvägagångssätt vid omhändertagandet av emotionellt

funktionsstörda skulle man kanske kunna ha samma framgång. Den som är emotionellt

funktionsstörd kallar vi idag för psykopat. Det finns ett flertal andra namn. Den vård dessa i

huvudsak får i dagens samhälle är fängelsevård. Om man kunde ge dessa individer

stödundervisning i emotik skulle deras anpassning till samhället kunna bli bättre.

Du skriver att intellektuell kapacitet och emotionell kapacitet är två 

separata funktioner. Men finns det ändå inte en viss överlappning 

mellan dem båda eller är de tydligt separerade i hjärnan? 

Jag utgår ifrån att de är tydligt separerade. Skälen härtill är att jag har sett patienter med

demenstillstånd, där demenssjukdomen drabbat hjäss- och tinningloberna (Alzheimers

sjukdom) varvid patienterna intellektuellt regredierat. Det finns emellertid en annan

demenssjukdom som drabbar frontalloberna (frontallobsdemens) och dessa patienter får

en annan sjukdomsbild. De blir emotionellt förflackade och ohämmade. Ett annat exempel

är att för snart ett sekel sedan använde man inom psykiatrin lobotomi som en

neurokirurgisk behandling vid psykossjukdom. Vid detta ingrepp skär man av banor mellan

frontalloberna och övriga hjärnan. Anledningen till att denna behandling fick framgång var

att patientens våldsbeteende kraftigt avtog. Patienten behövde inte längre vårdas på

”stormen” vilket innebar en stor lättnad för dåvarande mentalsjukhus. Det visade sig

emellertid vid närmare uppföljning att patienterna blev alvarligt emotionellt defekta,

därför övergavs behandlingen.



Mitt antagande är att den intellektuella kapaciteten är den funktion som logiskt

analyserar de stimuli vi utsätts för. Den emotionella kapaciteten värderar de stimuli vi

utsättes för efter variabeln lust - olust. Eftersom de två processerna sker samtidigt hålls

de inte isär.

Du skriver i boken att människan är en stimulus-responsvarelse 

(i likhet med alla andra levande organismer) samt att vi inte har 

något medvetande i den ”aktuella situationen”. Kan detta tolkas 

som att vi inte har någon fri vilja.

Ja det är en riktig tolkning. Ett betydelsefullt inlägg i denna debatt kom i början av

1960-talet från den amerikanske neurofysiologen Benjamin Libet. Libets experiment

visade att medvetandet om viljan att göra en handling kommer först en halv sekund

efter det att hjärnan påbörjat initieringen av handlingen.

Nobelpristagaren Edelmans begrepp ”re-entrant mapping” och ”the remembered

present” är i detta sammanhang intressanta fenomen. De stimuli vi utsätts för, leder

inte enbart till aktiv handling utan också till att mental aktivitet återförs till det vi (något

vilseledande) kallar medvetandet. Syftet är att efterpröva om den nyss inträffade

stimulus-respons reaktionen kan anpassas till vårt logiska modellsystem. Dessutom

värderas reaktionen av vår emotionella kapacitet. Om vår initiala reaktion var

lustbetonad kan handlingen upprepas men om den är olustbetonad prövas i en inre

aktivitet automatiskt, om ett annat svar, hämtat från vår minnesbank, skulle kunna

undvika olusten. Medvetandets uppgift är att snabbt bygga om reflexbanor så att vi

undviker olust. Vi har i vår inre aktivitet förmågan att simulera och förutsäga

konsekvenser av beteenden. Intellektuellt kan en bild och emotionellt en känsla

genereras, som hjälper oss att pröva nya sätt att reagera på. Den mänskliga hjärnan är

skicklig på att snabbt bygga om och anpassa svaren så att olust undviks och lust befästs.

Känslorna styr! Denna skicklighet är en mycket viktig del i personligheten och här är

människan överlägsen andra arter. Ombyggnad av reflexer sker automatiskt och så

snabbt att vi blir benägna att tro att något som vi kallar själ finns i vår hjärna och styr

vårt beteende. I stället för själ kan vi tala om en förmåga att snabbt anpassa reflexer till

omgivningens krav.

En hypotes inom hjärnforskningen är att den supplementära motor-arean (SMA) är ett

område i frontallobens bakre delar, som är involverat vid beslutsfattande. Aktiviteten i

SMA registreras innan aktiviteten blir medveten, vilket tolkas som att vi inte har en fri

vilja.

Minnesforskare har poängterat att under sömn (djupsömn) sker bearbetning av minnen.

Kanske är det så att den process som innebär lagring och ombyggnad av minnen är

verksam även under sömn. På dagen är hjärnan upptagen av att automatiskt reagera på

alla de stimuli som den normalt är utsatt för. Emotionellt laddade processer som kräver

längre tids bearbetning hinns inte med. För att hjärnan skall hinna med ombyggnad av

reflektoriska svar, har vår hjärna utrustats med en sömnrytm med djupsömn, vid vilken

hjärnan bearbetar minnen. Olustiga reflektoriska svar tas bort eller byggs om och

lustbetonade svar befästs.



Kan man göra några kopplingar mellan rönen i din bok och den omtalade

forskning som Daniel Kahneman beskrivit i boken ”Tänka snabbt och

långsamt” samt det som Lisa Feldman Barret skriver om i sin nästan lika

omtalade bok ”Så skapas känslor”?

Jag har inte läst Kahnemans bok men enligt vad man kan läsa på nätet beskriver

Kahneman två tankesystem. System 1, fungerar snabbt och automatisk och System 2
kopplas in när System 1 inte klarar att behandla komplicerad information. Det skulle
vara intressant att jämföra hans tankesystem med mina personlighetsvariabler
emotionell och intellektuell kapacitet.

Lisa Feldman Barrett ”Så skapas känslor” Som medicinare känner jag en viss osäkerhet
inför Feldman Barretts teoretiserande.

NF-magazine tackar för den mycket intressanta intervjun. Här nedan följer ett

urval av Kajes vetenskapliga artiklar och tidigare böcker.

• Long-term Neuroleptic Treatment. Benefits and Risks. Proceedings from a workshop,

Copenhagen, 6th-7th September 1979, C.G. Gottfries (Ed.)

• Neurotransmitter and Dementia, Supplement 30, Journal of Neural Transmission, 

C.G. Gottfries and S. Nakamura (Eds.), 1990

• Biological Markers in Dementia of Alzheimer Type, edited by Christopher J. Fowler, 

Lars A. Carlson, Carl-Gerhard Gottfries, Bengt Winblad, 1990

• Människans emotionella förmåga: en outforskad och outnyttjad möjlighet, C.G. 

Gottfries och H. Lundbeck AB, 2000

• Emotionell kapacitet: Konsten att tolka och uttrycka känslor - en outnyttjad förmåga,

Carl-Gerhard Gottfries Recito Förlag AB, 2011 

• Emotik: Emotionellt lärande i skolan, Carl-Gerhard Gottfries och Sven-Olof Olsson, 

BoD Norderstedt 2017

• Hjärnan och lärandet, kunskaper för framtidens skola, Bertil Thomas (redaktör), Rolf 

Ekman, Joanna Giota, Per-Olof Nilsson, Anders Hill, Carl-G. Gottfries, Axel Eriksson, 

Liber Förlag, 2020

• Människans emotionella kapacitet - en outforskad och outnyttjad möjlighet. 

Läkartidningen 1992. 

• Man’s Emotional Capacity an Unexplored and Unexploited Possibility. Medical 

Hypothesis 1993.



Om Neuroforum
Neuroforum är ett tvärvetenskapligt nätverk för

alla som är intresserade av tillämpad

Neurovetenskap i skolan och andra

sammanhang. För tillfället har vi närmare 350

medlemmar.

Bland medlemmarna finns lärare, forskare,

beteendevetare, ingenjörer, studenter och

andra. Liksom tidigare vill vi mycket gärna ha

kontakt med dig som har idéer eller som vill

engagera dig i föreningen på olika sätt.

Kontakta oss gärna med mail

info@neuroforum.se.

Kontakta oss också (på samma mail-

adress) om du har idéer och/ eller bidrag till

detta magasin.

UPPROP INFÖR KOMMANDE ÅRSMÖTE

31 januari 2023 kl 17.00-19.00

Neuroforum har en stor verksamhet och vi behöver ständigt fler aktiva

medlemmar för att dra runt alla aktiviteter. Vi vill satsa på att samla,

sprida och strukturera ny kunskap inom det tillämpade neuro-

vetenskapliga området. Men vi vill också bidra till den tvärvetenskapliga

forskningen på området.

Alla som vill engagera sig på ett eller annat sätt får gärna höra av

sig. Vi behöver speciellt personer som kan hjälpa med utveckling av

neurowebben, med marknadsföring och med att arrangera konferenser

och webbinarier. Vidare behöver vi någon som är tekniskt kunnig och

som kan hjälpa till i filmvideo-gruppen med produktion av kommande

podd-avsnitt (här kan intresserade personer direkt höra av sig till Carl

Olivestam i poddgruppen).

Slutligen vill vi självklart också ha individer som har egna idéer till

utveckling av föreningen/ forumet.

Kontaktkanaler:
info@neuroforum.se Neuroforums mailadress

linda@hjarnberikad.se Linda Bellvik, valberedningen

Joanna.giota@ped.gu.se Joanna Giota, valberedningen

erikssonaxelmartin@gmail.com Axel Eriksson, ordförande

Carl.olivestam@stromstadakademi Carl Olivestam, podd-gruppen
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