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Folkvetts granskningar av olika foreteelser tar sikte pe
deras forhAllningssdtt till vetenskaplig metod. Detta gdller i
hogsta grad vAr granskning av antroposofin. Men vi ir ocksA
angeldgna om att bilda oss en helhetsuppfattning om antro-
posofin. Som ett led i detta har vi bett HAkan Blomqvist att
skriva en artikel om antroposofins minniskosyn. HAkan dr
bibliotekarie och journalist och har tidigare varit medlem av
den antroposofiska rorelsen.

Oavsett om man uppskattar eller ogillar det asketiska
draget hos antroposofin, dr detta viktigt att kinna till, om
man vill forstA hur antroposofin fungerar som ldra och som
rorelse.

Nya medlemmar

HAkan Blomqvist, Norrkoping

Torgny Carlsson, Norsborg

Maria Collin, Stockholm

Ingmar Fagerlund, Skene

Siw Hammar, HarmAnger

Ate Hedberg, Koping

Pontus Hellstrom, Stockholm

Bjorn Landerberg, Uppsala

Bjarne Moelv, Eskilstuna

Robert Nyberg, Farsta

Kerstin OtterstAl, Bro

Fdreningen Vetenskap och Folkbildning bildades 1982 av mdnniskor
som oroades 6ver att ockultism och pseudovetenskap sA ofta fAtt stA
oemotsagda, och att vetenskapens metoder lir sA dAligt kiinda. SA hiir
formuleras vAr mAlsdttning i stadgarna:

Fdreningen Vetenskap och Folkbi ldning har t i l l  uppgift  att  frdmja
folkbi ldning om vetenskapens metoder och resultat.  Sirski l t  tar
fdreningen som sin uppgift att i en fri opinionsbildning bekimpa de
felaktiga f6restillningar som forekommer i fragor som kan avg6ras
vetenskapligt. En viktig del av den vetenskapliga folkbildningen dr
att klargora vilka frAgor som kan respektive inte kan avgoras med
vetenskapliga medel.
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Vem dr dogmatisk?

I Biodynamisk Tidskrift nr 3 / ffi stod att
ldsa en artikel av Berit Lofstrom om
"Radioaktivitetens roll i vdrldens utveck-
ling." Ffennes utgAngspunkt dr Rudolf
Steiners pAstAende att radioaktiviteten inte
fanns fore ]esus, utan uppkom som en ny
naturkraft i samband med ]esu uppstind-
else frAn de doda. Lofstrom skriver:

"NAgon kanske tycker detta yttrande
vara alltfor fantastiskt, sA pass att det
inte fortjinar att tas upp till provning.
Men vAr vdrld tir fantastisk, oavsett
vilket AskAdningssdtt eller vetenskap
man Aberopar. Numera dr de "vanliga"

forskarna t ex ense om att mAnen en
gAng varit forenad med jorden. De dr
vidare ense om att alla jordens konti-
nenter en gAng varit forenade i en
enda stor jdttekontinent.... "

Med andra ord: eftersom vi tror pA sA
fantastiska saker som en forntida jatte-
kontinent, kan vi lika gdrna tro att radioak-
tiviteten uppstod for cirka tvAtusen Ar se-
dan.

Argumentet kan verka bestickande,
men det finns en hake: Teorin om en forn-
tida jiittekontinent bygger pA en omfat-
tande bevisning medan Steiners teori om
radioaktivitet har lagts fram utan nAgon
bevisning alls.

Det iir inte nog med att Steiners teori
saknar bevisning. Vad vdrre dr, den dr helt
godtycklig. For varje tidpunkt i historien
fram till Becquerels upptiickt i slutet av
1.800-talet kan man liigga fram en alternativ
teori om radioaktiviteten som har lika
goda skdl for sig som Steiners. Vad iir det
som hindrar att radioaktiviteten uppstod
ndr ett iipple foll pA Newtons huvud? Eller
ndr din, kire ldsare, farfars farfars far
foddes?

Sdkert skulle ingen antroposof vara be-
redd att godta sAdan alternativa teorier om
radioaktiviteten. Det dr Steiners teori som
gdller.

Den som hdvdar fysikens synsdtt pA ra-
dioaktiviteten gor detta pA grundval av em-
pirisk bevisning. NAgon dogm, dvs trossats,
behover inte Aberopas. Den som ddremot
vill ta Steiners teori pA allvar mAste forklara,
inte bara varfor han misstror fysikens
synsiitt, utan ocksA varfor just Steiners teori
ir bdttre dn de nyss niimnda alternativa teo-
rierna. Och i valet mellan Steiners teori och
teorin om ldsarens farfars farfars fars
fodelseogonblick finns inga empiriska argu-
ment att tillgripa. NAgot annat skdl dn en
trossats - en dogm - stAr knappast att fin-
na.

Antroposofer hor till dem som ofta an-
klagar den gdngse vetenskapens anhdngare
for att vara "dogmatiker". Antroposofernas
syn pA radioaktivitet ir ett ovanligt tydligt
exempel pA att det ir antroposofen och inte
naturvetaren som iir dogmatisk i sin syn pA
fysiken.
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Det beh6vs en motkraft till kvacksalveriet

Detta iir en mjukstart for en stAende
spalt i Folkvett om pseudovetenskap inom
hdlsosektorn, och om det som forr kallades
kvacksalveri (alternativ medicin, natur-
liikare). Tanken dr att blanda "nyheter" och
notiser med personliga kommentarer kring
vad som hinder. lag hoppas kunna bevaka
en del av vad som skrivs pA omrAdet. Om
nAgon av Folkvetts ldsare vill tipsa om
foreteelser som fortjdnar uppmdrksamhet,
vore det forstAs forniimligt.

Vetenskap och Folkbildning dr en liten
forening men jag tror vi kan bidraga till att
vi fAr en mer nyanserad debatt om kvack-
salveri dn vad som varit fallet under 1980-
talet. Det dr skralt med organiserade mot-
krafter till pseudovetenskap inom hdlso-
sektorn, och mAnga sjuka och friska dr nu
pA ett olyckligt sdtt utsatta for kvacksalveri.

Myndigheterna har inte bara varit passiva
infor tillvdxten av denna sektor, utan so-
cialdepartementet har t o m stdllt sig i mar-
knadsforingens frdmsta led. Agerandet har
knappast motsvarat Asikterna hos nAgon
slags opinion och i mina ogon aktualiserar
detta svagheter i den representativa demo-
kratin. Det gdller dven i hog utstriickning
Arets forvillare, den sA kallade alternativ-
medicinkommittdn. ]ag har intrycket att par-
tierna ansAg dessa frigor vara perifera och
ddrfor overliit At vissa personer med specia-
lintresse att sitta i kommitt6n. Speciallin-
tresse betyder i detta sammanhang en brin-
nande tro pA allt som dr "alternativt" till
samhdllets sjukvArd samt ett levande
onsketdnkande att allt "alternativt" dr bra
och inte kan ha nAgra ogynnsamma effekter.
Aven kommitt6n har i 

-forsta 
hand sett sig

som marknadsforare for det som forr kal-
lades kvacksalveri. Mest anmdrknings-vdrt
dr, att man inte under de mAnga Arens utre-
dande pA nAgot sdtt forsokt ta reda pA om
kvacksalveri kan leda till medicinska, psy-
kologiska eller ekonomiska skador for en-
skilda individer eller for samhdllet. Ageran-
det har varit likartat for alla partier.

NAgot systematiserat motstAnd mot
kvacksalveri ifrAn akademi eller samhdllets
sjukvArd har vi inte heller sett. Tvdrtom,
vissa tendenser dr oroande. I takt med att
forsdljningen av produkter enligt lagen om
naturmedel dramatiskt okat, och terapier
som inte dr akademiskt forankrade fAtt okad
uppmdrksamhet, har allt fler med en av
samhdllet godkdnd legitimation, som t ex
sjukskoterska eller ldkare, iignat sig At detta
omrAde. Sjukskoterskor oppnar egna mot-
tagningar for t ex homopati eller zonterapi.
Ldkare sdljer "naturprodukter" i eget namn.

MAnga landsting subventionerar orga-
niserat kvacksalveri. jag tycker det dr mycket
lyckligt att de sA kallade hdlsohemmen helt
har blivit en tummelplats for kost och be-
handlingar som inte, eller bara i viss mAn,
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dr akademiskt forankrade. MAnga dr intres-
serade att fA hjalp att sluta roka, att ldra sig
laga god och samtidigt nyttig mat eller kom-
ma igAng att motionera. En del fAr intresset i
samband med ldttare eller svArare sjukdom.
Den som vdljer att Aka till ett "hdlsohem"

fAr i d"g kost-terapier som sillan dr akade-
miskt forankrade och mots av olika pseudo-
vetenskapliga filosofier och ett stort antal
kurer utan bevisad effekt samt som iir direkt
skadliga. Denna verksamhet subvention-
eras ofta av landstingen. NAgot alternativ for
en skeptiker som vill ldra sig nAgot om nyt-
tig mat och sluta roka, och samtidigt bo pA
nAgot naturskont beliiget pensionat, kd.n-ner
jag inte till.

Ldkemedelsforetagen har inget intresse
av att minska utbudet av produkter som
sdljs enligt lagen om naturmedel, eller att
lagstiftningen skulle bli mer restriktiv.
Tvdrtom, tryi marknader har oppnats och
man har fatt mojlighet att siilja produkter
utan att behova ta de stora kostnader som
det innebdr att registrera ett ldkemedel. Ett
aktuellt exempel dr Ecomer, hajleverolja.
Ndr ASTRA misslyckades med att fA medlet
registrerat som likemedel, sAg man istiillet
till att det kom ut pA marknaden som en
produkt enligt lagen om naturmedel. Det iir
mojligt att medlet har en viss biologisk ef-
fekt. Socialstyrelsens likemedelsavdelning
ir oroad over ett antal rapporter om blod-
proppar som sdtts i samband med medlet.
Det dr sAledes tdnkbart att vi snart kommer
att fA se allt fler biologiskt aktiva substanser
sdljas i "hdlsokostaffdrer" som naturmedel,
och att livsmedelslagstiftningen, konsumen-
ternas skydd och garant for r imliga
avvdgningar mellan onskvdrda och icke
onskvdrda effekter hos ett medel, sdtts ur
spel.

Motstlndet mot kvacksalveri skots
sAledes av enskilda individer som av nAgon
anledning pe ett pltgsamt sdtt konfronterats
med verksamheten. Ett exempel fick vi hora
Folkvett . 'I',/90

om pA det senaste oppna motet inom foren-
ingen, professor Brostroms personliga kart-
ldggning av medicinska skadeverkningar
av kvacksalveri. Han lade ner ett stort och
beromvdrt arbete pA inventeringen. Driv-
kraften var att han stdllts ansikte mot an-
sikte med ett enskilt tragiskt fall, ddr en
flicka blev ordentligt sjuk, och senare dven
avled, efter behandling av en kvackslavare.
Mycket av vad professor Brostrom berdttade
om dr upprorande. Han kdnner t ex till tre
individer som blivit forlamade efter mani-
pulation i ryggen (kiropraktik). Det dr moj-
ligt att ryggmanipulation i vissa fall kan
minska upplevelsen av smdrta. Skulle ett
smirtstillande medel som i tre fall gett
forlamning accepteras som ldkemedel? Kir-
opraktorer kan nu ansoka om en av sam-
hdllet godldnd legitimation.

En massmedial kritisk rost mot kvack-
salveri finns dock sedan ldnge, Gunnar Ro-
sell i Aftonbladet. Han dr kanske den
frdmsta medicinska journalist vi har i land-
et och har blivit utsedd till Arets folkbildare.
Gunnar Rosells verksamhet visar, att det dr
mojligt att samtidigt kritiskt granska bAde
pseudovetenskap och kvacksalveri inom
hdlsosektorn och samhdllets sjukvArd och
ldkemedelsindustrin.

Gunnar Steineck
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Gnosis och asketism
- nagra kommentarer till antroposofins mdnniskosyn -

I skriften "Waldorfskolans kursplan.
Ett mote mellan yttre och inre verklighet",
forfattad av Hans Moller (1), presenteras
den ideologiska grunden for Waldorfpeda-
gogiken. Foriildrar som studerar hdftet ges
uppfattningen att Waldorfskolans pedago-
gik baseras pA "en fordjupad mdnnisko-
kunskap. .med utgAngspunkt i Rudolf
Steiners antroposofi" (2). NAgot forbryllad
blir sdkert den fordlder som i avsnittet om
puberteten finner kommentaren: ". . .makt-
lystnad och erotik, vAr tids gissel" (3). De
flesta mdnniskor, okunniga om antroposo-
fin, betraktar sannolikt uttalandet bara som
en mindre lyckad formulering. For den
normala vardagsminniskan dr erotik inte
ett gissel, utan en kdlla till gliidje och njut-
ning.

For att forstA denna mdrkliga passus,
och andra likvirdig , frAn antroposofiskt
hell mAste man ha kunskap om den
vdrldsbild och mdnniskosyn som skapades
av Rudolf Steiner. Antroposofin represen-
terar en gnostisk filosofi och livshAllning.
Gnosticismen, av gnosis = kunskap, kon-
kurrerade med kristendomen om makten
under de tre forsta Arhundradena efter Kris-
tus. Den ldrde att mdnniskan dr fAngen i
den onda materien och att hennes uppgift
dr att med hjiilp av den andliga kunskap€tr,
formedlad av invigda, Atervdnda till sitt
urhem andevdrlden. Steiner uttrycker
det sA att mdnniskan "mAste befrias frAn
jorden, ryckas los frAn jorden, i det att en
del av hennes visen bringas tillbaka till
den andliga vdrlden" (4).

Man brukar i religionsvetenskapen tala
om en asketisk och en libertinsk gren av
gnosticismen. BAda har foraktet for det mat-
eriella och jordiska som grund men intar
olika stAndpunkter i frAgan hur mdnniskan
skall befrias eller friilsas frAn den jordiska
tillvaron.

Antroposofin dr en variant av den
asketiska gnosticismen. Detta lyser mycket
klart igenom vid ldsningen av Steiners
skrifter. SAledes dr ocksA alla antroposofiska
aktiviteter underordnade denna grund-
ldggande instiillning till den fysiska tillva-
ron.

Antroposofin har en magisk-ockult
vdrldsbild, ddr allting styrs av goda eller
onda andemakter. Mdnniskans kropp, spe-
ciellt blodet, kiinslorna och tankelivet ir alla
kopplade till olika andliga krafter. Miinni-
skan har ocksA flera andliga kroppar. Dirfor
kan Steiner skriva att ". . .kdnslor och tankar
ir verkliga fakta, alldeles som bord och sto-
lar dr det i den fysisk-sinnliga vdrlden" (5).

Den andliga utvecklingen bestAr i att
rena kropparna sA mycket att de forvandlas
till allt mer andliga substanser. RAd om det-
ta ger Steiner bl a i den grundldggande bok-
en "FIur uppnAr man kunskap om de hogre
vdrldarna?" Mdnniskor skiljer sig frAn va-
randra ddrigenom att de mer eller mindre
lyckats bearbeta och forddla de andliga krop-
parna och i hur hog grad de hyser forfinade
onskningar och begdr. Ord som stdndigt
Aterkommer i Steiners skrifter ar ftiriidling,
f tirfining, renade och luttrade drifter etc. I
nyss ndmnda bok talar han om "den rena
och andliga virlden" (6).

De psykologiska effekterna av tron pA
antroposofins sA kallade fordjupade mdn-
niskokunskap dr forodande. Den kanske all-
varligaste effekten av det antroposofiska
asketiska livsidealet dr demoniseringen av
driftlivet. Aggressivitet och sexualitet anses
vara kopplade till demoniska vdsen i astral-
vdrlden. Dessa vdsen parasiterar pi den som
ger efter for sina drifter. I "Grunddragen av
vetenskapen om det fordolda" skriver Stein-
er: "Det finns vdsen vilka till sin ndring ha
lidelser och begdr som dlo av vdrre art dn
alla djuriska. . . Pe grund hirav dro gestalter-
na av dessa vdsen for den andliga blicken fu-
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lare och hemskare in gestalterna av de vil-
daste djur" (7).

Det ir for att inte bli besatt av dylika
vdsen som Steiner i samma bok forordar
foljande levnadsregel: "Alla onskningar
som det (jaget) skapat inom kroppen, och
vilka inte ha nAgon hemortsrdtt i den and-
liga viirlden, mAste utrotas" (8).

Hdr foljer nAgra citat frAn olika killor
som belyser antroposofins asketiska ideal:

"Kroppen mAste bli sA forddlad
och renad att dess organ icke
drives till nAgot som inte sker i
sjd,lens och andens tjdrnst" (9)

"Ddrfor dr moralisk utveckling
alltid nAgot asketiskt. Detta asket-
iska mAste bara forstAs pA r?itt
sdtt. Det iir alltid ett ovande i att
bekdrnpa det anirnala" (10).

"Nir jag vredgas eller forargar
mig, bygger jag en mur omkring
rnig i sjdlsviirlden, och de krafter
som skall utveckla mina sjdls-
ogon kan inte nA mig" (11).

"I civilisationens tal orn sexuali-
tet 6r, kan rnan sdga, mycket av
det inbegripet sorn i dag efter-
strdvas i sA kallad sexualupplys-
ning. I detta intellektualiserade
tal om sexualitet lever kdrlekens
demonologi" (12).

"Det stAr i minniskans makt,
skulle jag vilja siga, att forneka
sitt eget vdsen. Hon fornekar det
ndr hon sjunker ned frAn kiir-
lekens genius till sexualitetens
demoner" (13).

"Bdst dr det orn andevetenskapen
leder mdnniskan till ett slags
dckel eller avsky infor animalisk
kost" (14).

Rudolf Steiner sjiilv var renlevnads-
man, absolutist, vegeterian och sexuellt
avhAllsam. BAda hans dktenskap hade ka-
raktdren av kamratdktenskap utan erotiskt
samliv. Iag har valt beteckningen for-
finingssyndrom for antroposofins asketiska
livsideal. AlltsA en sjuklig rddsla for sexuali-
tet och sensualitet, grundad i grova van-
forestdllningar med skriick for miinniskans
drift- och kiinsloliv som ingridiens. Som viil
varje psykolog och nAgot sA nir bildad
mdnniska inser, sA mAste antroposofins livs-
syn resultera i neuroser och andra psykolo-
giska problem, oh den verkligen tas pA all-
var.

Man kan forstA att det mAste skapa prob-
lem i dktenskapet om ena parten forsoker
folja Steinerldrljungens Max Heindel rAd for
andlig utveckling: "Den ockulta vetenskap-
en ldr att konsfunktionen aldrig bor an-
vdndas for ti l lfredsstdllande av sinnligt
begir, utan endast for fortplantning. Ddrfor
skulle en efter det hogre livet sokande ha
rdttighet att vdgra samlag med sin iikta halft.
med mindre dndamAlet vore att avla barn"
(1s).

Rddslan for driftlivet tar sig hos Steiner
ofta rent bisarra uttryck. Vulkanutbrott beror
pl "onda passioner" (16); fantasikontinenten
Atlantis sjonk i havet diirfor att "ldgre an-
devdsen" frestade minniskorna att anvdnda
"fortplantningsdrifterna" pA ett otillAtet sitt.
Med andra ord, Atlantis sjonk i havet pA
grund av md.nniskors intresse fcir sex (17).

Det asketiska livsidealet lyser igenom i
en mdngd antroposofiska aktiviteter. Mycket
typisk dr den diskussion om rockmusik som
fordes for en tid sedan i Kristofferskolans
meddelandeblad. NAgra elever hade ordnat
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en fest med rockmusik. I skolans meddelan-
deblad forklarades detta vara "urartad mu-
sik" som negativt pAverkade de ungas drift-
liv. I stdllet skulle barnen lyssna pA fin och
andlig musik, ddrfor att "d.kta musik = nAgot
som inspirerar till det goda och som hjiilper
oss att vinna herravdlde over djuret inom
oss" (18).

Den dldre
generationen
kdnner sdkert
igen tanke-
gAngarna frAn
1940-talets de-
batt om det sA
kallade dans-
bane-eldndeU
". .den de-
moraliser-
ande negroi-
da musiken"
som q.n prdst
frAn Osterlen
uttryckte sak-
en 794'1.. En
inte al ldeles
okdnd tysk
politiker kal-
lade samma
foreteelse
"Vernigger-

ung". Att an-
troposoferna
har en natt-
stAnden kul-
turhistorisk uppfattning noterade iven Six-
ten Marklund i sin utviirdering av Waldorf-
pedagogiken D{rc (19).

Steiners rAd till pedagoger talar ocksA sitt
tydliga sprAk:

"Ffos en miinniska med mycket starka
beg?ir, vilken framfor allt tycker om att
Zita och dricka gott och iiven f6r tivrigt
&stundar mycket, visar det sig, om hon
till exempel Zir l2irare eller pedagog, att

Folkvett . 1/90

de ord hon riktar till sina elever inte
har nAgon storre verkan. De ger in gen-
om det ena 6rat och ut genom det an-
dra".

Vidare forklarar Steiner, att en asketisk
ldrare ddremot d.r en bra pedagog. Denne kan
med sin andliga kraft pAverka eleverna med

sin bl ick och
blotta ndrvaro.
" A l l t  d e t t a
verkar pA elev-
en. Det beror pA
graden av for-
sakelse infor de
vanliga begdr-
e n " /  s k r i v e r
han (20).

Forfinings-
syndromet pre-
dikas av i stort
sett alla oster-
l indska gurus
o  ch  v  ds  t e r -
ldndska medier.
Steiner
hiimtade dessa
tankegAngar
frAn teosofin,
varur antropos-
ofin sedan ut-
veck lade s ig .
Att barn, spe-
ciellt tonAring-
ar, tar skada av
en dylik livs-

fientlig filosofi har jag sjiilv erfarit frAn flera
antroposofiska bekanta under min uppvdxt.
Aven i dag dr det vanligt att man i antropo-
sofkretsar inte gillar att barn dricker choklad,
dirfor att det kan leda till onani; en tanke
hdmtad frAn den antroposofiske ldkaren

!i1ge1 Ledin. Inte heller dr det bra att spela
fotboll, eftersom det kan uppvdcka sexuatite-
ten. Steiner var <iver huvud taget negativ
til l idrott och betraktade den som en



"felaktig handling" hos en hel epok. Sport
var en symbol for ett missriktat sokande eft-
er oversinnlig kunskap och andligt liv (21).

Det dr forvAnansvdrt och tragiskt att sA
mAnga politiker, folkbildare och journalister
i dag kan svdlja en ideologi som baseras pA
en felaktig kunskapssyn (den inre kun-
skapvdg€n, uppenbarelsekunskap) och en
minst sagt psykologiskt osund asketisk livs-
uppfattning. FramgAngen for den antropo-
sofiska vdrldsbilden fAr ses som en del av
den fornuftets kris som vdsterlandet nu
tycks genomleva.

HAkan Blomqvist
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Stat ist isk s igni f ikans

Den sjunde artikeln i vAr serie om vet-
enskapens kunskapssyn handlar om statis-
tisk signifikans.

En vanlig frAgestillning i vetenskaplig
hypotesprovning ar om ett experimentellt
resultat verkligen skall tillmiitas nAgon be-
tydelse eller om det "bara beror pA slump-
en". Det vanligaste hjiilpmedlet for att
avgora detta dr den statistiska signifi-
kansen For att klargora vad detta innebiir
kan vi ta foljande exempel:

En forskare
vi l l  undersoka
om sa l t s  y ra -
Angor ger upp-
hov till magsAr
hos rAttor. Han
utsdtter 30 rAttor
(forsoks-
gruppen)  f  o r
saltsyraAngor
under ett Ars tid.
En  kon t ro l l -
grupp om 30
r At tor  s  l i  pp er
saltsyraAngorna
men fAr i ovrigt samma levnadsvillkor
som forsoksgruppen. Efter ett Ar, nd.r
ri.ttorna obduceras, visar det sig att 7 av
forsoksgruppens rAttor har klara tecken pA
magsAr mot 5 i kontrollgruppen.

Ett sAdant resultat skulle inte ge nAgot
stod for hypotesen att saltsyra ger upphov
till magsAr. Skillnaden iir ju sA liten att den
lika vdl kan bero pA slumpen. Om ddremot
20 av forsoksgruppens rAttor hade fAtt
magsAr mot endast 5 i kontrollgrupp€n,
hade forsoket gett stod At hypotesen att salt-
syraAngor ger magsAr. Detta forefaller up-
penbart.

Men hur skulle man ha resonerat om
10 av forsoksgruppens rAttor hade fitt
magsAr? Eller 15? Uppenbarligen rdcker
inte vAr statistiska intuition hir. Det

10

behovs nAgon form av regler for att av-gora
om slumpvariationer dr en rimlig forklaring
till ett resultat.

Det gingse synsdttet dr att man skall stdlla
upp en noll-hypotes. Ddrmed avses hypote-
sen att skillnaden mellan betingelserna for de
bAda grupperna (hir saltsyran) inte har nAgon
betydelse for det man mdter (hiir forekomsten
av magsAr). Man rdknar sedan ut hur stor
sannolikheten skulle vara, om nollhypotesen
vore sann, att fe minst sA stora skillnader

mellan grupper-
na som man iakt-
tagit.

I vArt exem-
pel med de tvA
grupperna om 30
djur ir sannolik-
heten 37 Vo att fA
minst en sAdan
skillnad som den
mellan 5 och 7;
forutsatt att noll-
hypo tesen  i i r
sann, dvs att salt-
syran inte har

nAgon effekt pA uppkomsten av magsAr. Den
dr 12 Vo for att fi minst en sAdan skillnad som
mellan 5 och 10, 1 7o att fA minst en sAdan
skillnad som mellan 5 och 15 och 0,01 Vo att flt
minst en sidan skillnad som mellan 5 och 20.

Dessa sannolikheter (sannolikheten for
effekten, givet nollhypotesen) anger den sta-
tistiska signifikansen i de olika fallen. Det iir
praxis att dra en grins vid 5 Vo. Om sannolik-
heten for effekten, givet nollhypotesen, dr
mindre in 5 Vo sA dr resultatet statistiskt sig-
nifikant, annars inte. I vArt fall betyder detta
att ett resultat om 7 eller 10 magsArsfall i
forsoksgruppen inte dr signifikant, medan 15
eller 20 skulle vara ett signifikant resultat.

Grinsen vid 5 Vo dr i viss mening god-
tycklig. Om man sdnker denna grd.ns, okar
man risken att att bortse frAn verkliga effekt-
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er. Om man hojer grdnsen, cikar man i
stdllet risken att tolka slumpeffekter som
regelbundenheter hos naturen. Signifi-
kansgrdnsen kan dirfor ses som en
avvdgning mellan nackdelarna med felak-
tig kunskap och nackdelarna med ingen
kunskap alls.

Sjiilvfallet dr denna avvdgning i hogsta
grad vdrderingsberoende. Det framkommer
sdrskilt tydligt ndr bedomningarna skall
anviindas som underlag for samhiillsbeslut.
Om man t ex vill vara pe den siikra sidan
vid bedomningen av kemiska risker, kans-
ke man dr betydligt mera angeldgen att inte
missa verkliga effekter iin att inte misstolka
slumpeffekter som verkliga. Da kan 5 Vo-
griinsen framstA som alltfor lAg. Dessutom
kan helt andra statistiska mAtt bli aktuella
vid en sAdan bedomni.g.

Aven for de rent inomvetenskapliga
bedomningarna gdller att signifikanstal och
andra statistiska kalkyler bara kan ge en
mycket grov vigledni.g. Forst och frdmst
sdger signifikansen inget om om hur pass
vil experimentet dr utfort. En aldrig sA
stark statistisk signifikans kan aldrig kom-
pensera brister i det praktiska utforandet.
Ur ett dAligt utfort experiment kan man
inte dra nigra sdkra slutsatser, oavsett vilk-
en signifikans som uppnAs.

Diirtill kommer att signifikansmAttet
inte tar nAgon hinsyn till att man mAste
bedoma teorier mot bakgrund av tidigare
gjorda observationer. Om ett enstaka ex-
periment skulle ge signifikanta resultat
som strider mot tyngdlag€n, rdcker detta
inte for att kullkasta tyngdlagen, eftersom
sl mycken annan, tidigare insamlad bevis-
ning har bekriftat tyngdlagen.

I regel finns minga olika sitt att bearbe-
ta experimentella data. Om man provar
tillrdckligt mAnga olika sitt att signifikans-
testa sitt material, sA hittar man i regel
Atminstone nAgot samband som dr statist-
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iskt signifikant. Mojligheterna att leta efter
sAdana samband har okat kraftigt de senaste
Aren genom tillkomsten av behdndiga data-
program for statistikkalkyler.

Men signifikanser som tillkommit pi det
sdttet har mycket ringa vetenskapligt vdrde.
Signifik"t spionning d-r en metod foi att testa
i forviig uppstdllda hypoteser som har ett stod
i befintliga teorier eller i tidigare gjorda obser-
vationer. Den mAste genomforas efter i
forvdg faststdllda riktlinjer for den statistiska
bearbetningen. Det iir endast i ett sAdant sam-
manhang som den 5 Vo- iga s igni f i -
kansgrinsen iir rimlig och anvdndbar. Att
tilliimpa den pA hypoteser som stdllts upp i
efterhand dr ett farligt missbruk som liitt kan
leda in forskaren pA fel vdgar.

Sven Ove Flansson
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Persontest - ny marknad f6r ovetenskap

Jag minns ett radioprogram i borjan av
60-talet. Forfattaren och samhdllsdebattoren
Sven Fagerberg varnade for att psykologer-
na skulle komma att "behdrska vdrlden".
Han grundade sin prognos pe de till synes
stora framgAngar som psykologerna rappor-
terat om. Han sAg framfor sig hur dessa steg-
vis manipulerade vdsentliga funktioner i
samhdllet, bland annat genom de persontest
som sattes i hdnderna pA okritiska personal-
administratcirer.

Fagerbergs profetia fAr nog sdgas ha
kommit pA skam. Det formenta hotet frAn
psykologerna kiinns i dag konstruerat, trots
persontestens stadigt okande popularitet.
AndA finns det anledning att forhAlla sig
kritisk till mAnga av de test och urvalsme-
toder som anvdnds av dagens personalrek-
ryterare.

Test oftast av marginellt vlirde

Urvalstest som hjiilpmedel i rekryter-
ingen anvdnds sedan ldnge bAde inom
ndringslivet och den offentliga sektorn. I
dug uppskattar man att upp emot 15 000
svenskar varje Ar fAr fylla i ett testformuliir
ndr de soker anstdllni^g. FrAn arbetsgivar-
ens synpunkt dr ambitionen naturligen att
med testens hjelp kunna placera "rdtt per-
son pA ritt plats". f de flesta fall sammanfall-
er forhoppningsvis det syftet ocksA med den
platssokandes intresse.

Trots att testmetoderna finslipats under
Arens lopp, visar det sig forvAnansvdrt nog
att mAnga av de test som erbjuds i dag fak-
tiskt bygger pA principer som psykologerna
forkastade redan pA 1950-talet. Men det
finns ocksA klara undantag, som till exem-
pel det svenska flygvapnets test av blivande
flygforare, ddr urvalsmetoderna visat sig
vara sA trdffsdkra och tillforlitliga att de
kunnat spara bAde liv och pengar.

Testpsykologer av facket framhAller sA
gott som samstdmmigt att enstaka test i sig
har begrdnsat vdrde; prognosformAgdn,
testets "trdffsdkerhet" 

, dr i minga fall inte
mdrkbart bdttre dn slumpen. Men i kombi-
nation med samtal med en erfaren rekryte-
ringspsykolog kan vissa persontest tillfora
nAgot icke-trivialt till den slutliga bedom-
ningen. SA gAr Atminstone argumentering-
en.

Snabbt vixande marknad fiir test
De senaste Arens hogkonjuktur, brist pA

arbetskraft och stigande loner har miirkbart
okat efterfrAgan pA tester och rekryterings-
konsulter. Utbudet har inte varit sent att
folja efter, vilket tyvdrr ocksA inneburit att
mindre nogrdknade foretag och personer
sett mojligheter att tjdna pengar pA mass-
producerade test av i bista fall tvivelaktigt
vdrde. Det har gAtt sA lAngt att persontest,
och dA gdrna datoriserade test, borjat sdtjas
av fore detta kringresande strumpforsdljare
som vilken annan postordervara som helst.

]ust utvecklingen av smA och billiga
persondatorer har sannolikt hjelpt tillverk-
arna och forsdljarna av persontest en hel
del pA traven. Datorns formAga att hantera
och bearbeta stora datamdngder har gjort
den till ett mycket anvdndbart verktyg for
analys, sammanstdllning och presentation
av svaren i dessa personstest. Datorn iir
bekvdm att anvdnda men invaggar samti-
digt anvindaren i falsk siikerhet. Hur svar-
en har behandlats i datorns "svarta lAda"
har oftast anvdndaren ingen som helst
forestdllning om. Men resultatet presente-
ras snabbt och bekvimt, och pA ett
forledande tvdrsikert sdtt - som om det
vore den slutgilitiga sanningen. Ett likartat
fenomen kan man ocksA se i den lavinartat
vdxande floran av statistikprogram anpass-
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ade for persondatorer. (Jiimfor Sven Ove
Hanssons artikel pA sidorna 10 och 11 i detta
nummer).

Astrolo Ber, grafologer och andra har na-
turligtvis, tvingas man konstatera, inte hell-
er varit sena att exploatera den vdxande
marknaden. NAgra exempel pA hur de gAr
tillvdga ges i det foljande.

Mlin som styra virldens iiden?
Att Ronald Reagan (genom sin frus om-

sorger) anlitade en kdnd amerikansk astro-
logs tjdnster for att planera sin agenda dr
vi lbekant. (Att astrologens omdcimen
skulle ha haft nAgon som helst inverkan pa
presidentens beslut, fornekades ddremot
bestdmt av Vita Huset). Mindre kdnt dr
kanske, att dven somliga svenska beslutsfat-
tare med toppbefattningar, efter foredome
frAn det stora landet i vdster, vdnder sig till
astrologer.

I tidningen Chefen frAn den 23 februari
7989 intervjuas astrologen Gun Hansson,
kind for en storre publik genom sin med-
verkan i TV-programmet Skiina Sdndag.

Hon berdttar att det blir allt vanligare
att hon blir uppringd av stora foretag, dAr
medlemmar i ledningen siiger sig ha svArt
att komma overens, misstror varand-ra ell-
er tycker att de tappat kontrollen over ut-
vecklingen. Gun Hansson uppger att hon
sedan 1985 anlitats av ett tiotal foretag runt
om i Sverige.

Som exempel pA sin arbetsmetod
berdttar hon om hur hon hjiilpte ett icke
namngivet foretag i Skine. Ledningen var
oenig om hur foretaget skulle skotas och
nAgra personer stod i oppen konflikt med
varandra. Det visade sig, enligt Gun Hans-
son/ att "flera i ledningen hade mAnen pi
samma stdlle och att planeten Pluto hade
stiillt sig pA deras mAnar". Att detta var or-
saken til l ledningens problem forklarar
Gun Hansson med att "ndr Pluto stdller sig
pA mAnen, uppstAr en mycket kdnsloladdad
situation".

NAgot forvAnande dr hennes uppgift att
det tar sA lAng tid som mellan en och tvA
mAnader att stdlla horoskop pA lednings-
gruppen i ett foretag. Detta forklarar Gun
Hansson med att den storsta risken med
horoskop dr att astrologen inte gAr ti l l-
rdckligt grundligt tillvdga. En annan fara
med horoskop dr enligt Gun Flansson, att
"minniskor borjar leva efter stjdrnorna".

Av ldtt forstAeliga skdl varken vill eller
kan Gun Hansson avsloja sina uppdragsgi-
vare. Dessa har blivit lovade full sekretess.
Hon sdger sjdlv att "De dr vdldigt noga med
att ingen skall fA reda pA att jag varit hos
dem. Astrologi betraktas av mAnga som ren
vidskepelse och foretagen dr rddda att deras
anseende skall skadas, om det kommer ut
att de anlitat en astrolog for att fA riitsida pA
sina problem".

g M
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"Kinn dig sjlilv blittre?"

Aven scientologerna har sin variant av
persontest. Det kallas Standard Oxford ka'
pacitetsanalys och bestAr av 200 frAgor som
skall besvaras med ja, kanske eller nej. Tes-
tet dr gratis. Det framgAr inte pA nAgot sdtt
av testformuliret att detta distribueras och
utvdrderas av scientologerna.

Benimningen pA testet 6r ocksA viird att
kommentera. Det ligger nira till hands att
forknippa testet med Oxford University i
England, vilket onekligen ger ett intryck av
gedigen vetenskaplighet, hog kvalitet och
omsorgsfullt utprovade metoder. I sjdlva
verket syftar namnet pA den inte lika
vilbekanta staden Oxford i USA, nAgot som
marknadsforarna av testet knappast sjiilv-
mant skyndar sig att framhAlla.

NAgra exempel pA frAgor som ingAr i
testet:

-Blir du nAgonsin stord av vindens
ljud eller kniippningar i vdggarna?
-Blir du ibland ganska upplivad?
-Sjunger eller visslar du ofta bara for
skojs skull?
-Bleddrar du igenom tAgtidtabeller,
telefonkataloger eller ordbocker enbart
for nojes skull?
-FAr du tillfiilliga muskelryckningar
nir det inte finns nAgon fornuftig
anledning till det?

Av diagrammet pA formuliirets framsi-
da framgAr indirekt att testet plstAs mdta tio
betydelsefulla sA kallade personlighetsdrag,
bland annat:

-Dina problemomrAden
-Hur lycklig du ir
-Dina verkliga forutsdttningar
-Hur vil du umgls med andra

1,4

Vi lka i r  d ina
crodern-
cnt2!en?

Viika 6r dina
verkl iga f6rut- Hur vA.l  r ing3s

du med anc 'a?11g7 tyc,ki ig
Ar du?

Dina l0 hwudsakffa personligheis,Crag visaa pA dena diag:'anr.

Samma test som Scientologerna
erbjuder helt gratis i samband med sin
rekryteringsverksamhet anviinds ocksA av
ett foretag i Goteborg som kallar sig U-man.
Detta sdljer testet via en klart oserios
marknadsforing till ett pris av 2 000 kr,
inklusive datoranalys av svaren. Se till
exempel pistAr man sig ha en trdffsdkerhet
med sina test pe i genomsnitt 94-96 Vo) ett
helt obefdngt pistAende. Inte ens de bittre
persontesten pA marknaden har sdrskilt
mycket bittre prediktivt vdrde in den rena
slumpen ndr det giiller att forutsdga hur en
given person skall klara en befattning.

Gliidjande nog har flera storre svenska
foretag tackat nej till LJ-mans erbjudanden
nir det framkommit att testet har sitt
ursprung inom scientologirorelsen.
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Grafologi

Grafologi eller skriftpsykologi fore-
kommer som en bland flera urvalsmetoder
som i Sverige anvdnds av bland andra San-
dahl Partners, som startade sin verksamhet
som rekryteringskonsulter 1985.

Den som skall testas skickar in tvA
handskrivna sidor -pA olinjerat papper-
undertecknar, anger ilder och kon samt om
man dr vdnster- eller hogerhdnt. Grafologen
beskriver handstilen i ett antal "kategorier"

som bendmns intensitet, rorelse, form, sam-
manskrivning, egenart, mallbundenhet
mm. Aven storlek- och lutning ingAr i be-
skrivningen. Med ledning hiirav stil ler
grafologen sedan ett antal hypoteser om per-
sonens personliga egenskaper och si kallade
sociala kompetens.

Trots att grafologin lAngt ifrAn ir vet-
enskapligt accepterad dr den dndA grunden
for verksamheten hos Sandahl Partners.
Man uppger dock att man kompletterar den
med andra test och med minst ett personligt
samtal med den testade.

Sjlilvrening ptgtr

Att det forekommer avarter inom
branschen har uppmdrksammats av de
sericisa foretagen, vilka bildat en bransch-
forening, Human Resource Konsulter
(HRK). Foreningen strdvar efter att rensa
upp i testfloran och hoja kvaliteten hos test-
er och konsulter. Till sin hjelp har HRK
bland annat ett metodrAd och ett etikrAd
som bAde skall kritisera avarterna och un-
dersoka fall, ddr kunder eller platssokande
klagat pA felaktig behandling.
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Arets folkbildare och f6rvillare
Foreningens utmdrkelser 1,989 til l

Arets folkbitdare och Arets forvil lare
uppmlirksammades i flera tidningar.

Aftonbladet dgnade ett mittuppslag i
fdrg At utdelningen av priset till Arets
folkbildare, medicinreportern Gunnar Ro-
sell, vid Arsmotet i slutet av mars. Gunnar
Rosell ar 6'1, Ar och har arbetat pi Aftonbla-
det i 20 Ar. Han hade egentligen tdnkt borja
trappa ner.

- Men inte gAr det nu. Priset gav mig
en sAdan kick att jag nu jobbar dnnu mer
dn tidigare, sdger Gunnar Rosell i Afton-
bladet den 30 mars.

Forra Aret tilldelades Amelia Adamo
utmiirkelsen Arets forvillare for Aftonbla-
dets hdlso- och sondagsbilagor. Detta upp-
mdrksammades dock inte i nAgot mittupp-
slag i tidningen. Vid Arsmotet frAgade vi
Gunnar Rosell i vilken mAn man inom
Aftonbladet diskuterar folkbildning och
kritiska reportage kring sjukvArd och
hilsovArd kontra kvacksalveri, ockultism
och humbug. Rosell svarade med ett
leende och en uppgiven blick, att hans lo-
jalitet med tidningen och dess medarbe-
tare inte tiUet honom att kommentera den
frAgan.

Arets forvillare, den statliga alterna-
tivmedicinkommitt6n, togs upp i ett upp-
slag i Expressen den 29 januari. Det skedde
efter Vetenskap och Folkbildnings janua-
rimcite, da alternativmedicinkommitt6ns
kritiske ledamot, professor Harry Bostrcim,
holl foredrag om den alternativa "hdlso-

vArdens" offer.

Kvacksalveri kan vara livsfarligt.
Hela hilsobranschen dr ett stort bedrigeri.

- Utredningen dr en skandal, sdger
professor Bostrom.

Det blir fritt fram for hypnosbe-
handling, kringresande kvacksalvare och
att bota minniskor per post och telefon.

1,6

Helbrdgdagdrelse botar inte
"Ingen av de 1 403 helbrdgdagorelser

som ingick i en vetenskaplig under-
sokning i Finland, visade sig ha nAgon
medicinsk effekt", rapporterar Sa enska
Dagbladet i februari.

Kyrkans forskningscentral i Finland
har givit ut en doktorsavhandling av
ldkaren och psykologen Matti A. Mietti-
nen med titeln "Religios helbriigdagorelse
ur medicinsk-psykologisk synvinkel".

I undersokningen ingick 611, personer
som deltagit i helbrdgdagorelser inom
pingstrorelsen.

Men foljden av dessa vederldggande
resultat blev ovdntad:

"IJndersokningen och den efter-
foljande debatten har mycket starkt okat
intresset for religios helbrdgdagorelse. En
luthersk prist, S"ppo ]untunen, har sam-
lat tusentals minniskor ti l l helbrdgda-
gorelse- och forbonsmoten."

Glasnost dppnar Sovjet f6r ham-
burgare och flygande tefat

Genrik Silanov, chefen for det geofy-
siska laboratoriet i den ryska staden Vo-
ronjezj, ir overtygad om att utomjord-
ingar har besokt hans stad.
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- Enligt vAra berdkningar gjorde de sex
landnin Bdt, och en gAng flog de bara civer
staden, enligt Silanov.

- UFOn landar civerallt och hela tiden,
men det dr inte forrin nu vi talar oppet om
dem. Det dr Glasnosts fortjdnst att den hiir
sortens vetenskap tas pA allvar", sd.ger Sila-
nov.

Landningarna har blivit foremAl for en
statlig undersokningskommision. An-svarig
for denna dr Igor Surovtsev.

"Igor Surovtsev tror att den senaste tid-
ens flygande tefat, snomdn och den TV-
sdnda helbrdgdagorelse som blivit enormt
populdr i Sovjet nu i host, har att gora med
landets ekonomiska och moraliska kris. Se
var det ocksA i borjan av seklet i Ryssland.
Fore tsarens fall."

Kdlla: Tidskriften Prat, 6/89.

Stjdrntydare ndst ldngst ner
"I sin Divina Comedia placerade Dante

stjiirntydarna pA den niist understa avsatsen
i helvetet. Som straff for att de forsokte se in
i framtiden fick astrologerna for evigt sina
ansikten vdnda bakAt."

Tidskriften Skolarirlden har i nr 10/90
ett antal artiklar om vetenskap och oveten-
skap.

Andligt knark
"Kdnner du dig risig?

SArigt sjiilsliv? DA finns det

Folkvett . '1,/90

Visset sexliv?
mAnga som vill

. 0-"r Irpr,llorto glrn5rurrrt{or.1.

hjelpa dig. Du kan t ex gA pA "rebirthirg".

Eller fA en "tarot-konsultation". Du kan pro-
va "massagestolen". Eller "Loves tapes". Fast
det bdsta dr kanske att slA till direkt och "bli

ododlig". Det gAr bra med Eurocard, Master-
card, Kopkort, Bankkort, Visakort och Spar-
bankskort. Bara fyll i ditt kontonummer och
bestdll!

Allt dr tillitet, allt blandas samman, vis-
pas runt och serveras till den torstige och
sokande. Bara det fungerar. Bara det fyller
plAnbockerna."

Det hdr iir ingressen till en ganska friisig
artikel i Magazin April, 1/gO. Det dr en tid-
skrift med imagen "Arg U^g Tidning". En
"anarkistisk" ungdomstidning med rock,
politik, litteratur, sex, foto mm.

Naturvetenskap f6r barn
I folkbibliotekens broschyrserie "Vand-

ringar med bocker" utkom nyligen ett fakta-
blad av Klas Fresk, "Att experimentera, und-
erscika, upptdcka". Fresk presenterar diir ett
urval av aktiverande faktabocker for barn
och ungdomar. Dessutom fortecknar han de
experiment- och aktivitetsverkstdder for
barn som hittills har byggts upp i Sverige.
Det finns nu sex sAdana anldggningar:

Tom Tits experiment, Siidertlilje
Fenomenmagasinet, Linkiiping

Kunskapstivolit, Tekniska Museet, Malmii
Teknorama, Tekniska Museet, Stockholm
Framtidsmuseet, B orlHnge
Teknikens Hus, Lulel

Anna Schytt
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Ka l l  f  us ion
I det forsta numret av Skeptical Inquirer

for 1,990 (vol 14, nr 2) tar fysikern Milton
Rothman bladet frAn munnen om "kall fu-
sion". Som bekant kallade tvA kemister vid
universitetet i Utah, Stanley Pons och Mar-
tin Fleischmann, till en presskonferens i
mars 1989 och hdvdade att de funnit tecken
pA kiirnfusion vid elektrolys av tungt vatten
med platinaelektroder. Ett flertal stora forsk-
ningsinstitutioner satte genast igAng med att
upprepa experimentet. Resultaten blev ne-
gativa och det dr nu enbart ett fAtal entu-
siaster som fortfarande hoppas pA kall fu-
sion. Rothman menar att uppstindelsen
kring den kalla fusionen hade kunnat und-
vikas om riitt sorts sakkunskap hade tagit
del i arbetet frAn borjan:

"Det iir ocksA signifikant att fysiker-
nas experiment tenderade att visa pA
avsaknad av kall fusion, i motsats till
kemisternas mer positiva resultat. En-
ligt min mening 6r orsaken till denna
skillnad att fysikerna var mer erfarna
iin kemisterna i detta slags arbete och
att de ocksA hade en mer skeptisk atti-
tyd. Dessutom [r fysikerna mer vana
att tlinka i termer av partikelreaktioner
och k?irnreaktioner. Det iir i frAga om
neutron-m2itningar som skillnaderna
var tydligast. I de urspnrngliga redo-
gcirelserna i tidningarna fdr Pons och
Fleischmanns experiment n2imndes inte
ens neutrondetektion, trots att emis-
sion av neutroner 2ir den friimsta indik-
atorn pl fusionsreaktioner. "

Rothmans antydan att kemister i
allmdnhet ir mindre skeptiska in fysiker
ska kanske tas som en provokation. Om
nAgon kemist vil l ta upp den kastade
handsken, sA finns det en hel del kapitel ur

Internat ionel l  6vers ikt

pseudovetenskapens historia som dr pin-
samma for fysiken.

Den nya katastrof ldran
I samma nummer skriver David Mor-

rison och Clark Chapman om "den nya ka-
tastrofld.ran". PA senare Ar har katastrofteo-
rier fAtt okad betydelse i uppfattningen om
jordens historia. Se t ex har bevis ansamlats
for att kollisioner med andra himlakroppar
har lett titl plotsliga klimatfordndringar
som starkt kan ha pAverkat djurlivets ut-
veckling. De bAda forfattarna visar pe skill-
naderna mellan denna nya vetenskapliga
katastrofldra och dldre, pseudovetenskapli-
ga katastrofldror, bl a i form av kreationist-
ernas tro pA syndafloden.

Som vanligt innehAller Skeptical In-
quirer ocksi forteckningar och referat av
nyutkomna bocker och tidskriftsartiklar om
pseudovetenskap och vetenskapens grins-
frAgor. Genom att folja Skeptical Inquirer
fAr man en god bild av vad som hdnder
inom omrAdet.

For den som dr intresserad att prova pe
en prenumeration iir adressen:

The Skepticial Inqiurer

Box 229

Buffalo

NY 1421,5-0?29

USA

F6ren ing  f6 r  i n te l l i gen ta
Folkvett har ocksA en rad andra kolleg-

er runt om i viirlden. Ett av de bista lokala
skeptikerbladen dr BASIS (Bay Area Scep-
tics Information Sheet), som ges ut i Kali-
fornien. I oktobernumret 1989 gick BASIS
till angrepp mot foreningen Mensa. Men-
sa, som for ovrigt finns ocksA i Sverige, har
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som enda krav pA medlemskap att man ska
ha klarat av en intelligenskvot om minst
135 i ett kontrollerat test.

Mensas tidskrift Intelligencer har vi-
sat ett starkt och okritiskt intresse for pA-
stAdda paranormala fenomen. Tidskriften
forsoker engagera Mensa-medlemmar i
parapsykologiska undersokningar som ge-
nomfors pA ett ur vetenskaplig synvinkel
helt oacceptabelt saft, berdttar BASIS. Hog IQ
iir tydligen inte nAgon garanti for kritiskt
tdnkande.

S a t a  n  i s m
Foreningen Delaware Valley Scep-

tics ger ut tidskriften Grain of Salt Dess
oktobernummer 1989 innehAller en ovan-
ligt balanserad och kunnig -men tyvdrr
anonym- analys av satanismen.

Inom amerikansk fundamentalism dr
det en spridd uppfattning att det finns en
mycket omfattande, hemlig satanskult i
USA. Satanismen pAstAs ligga bakom graffi-
ti, heavy metal-musik, drogmissbruk, New

Age-rorelsen och inte minst ett stort antal
mordfall. I sensationspressen har dessa upp-
gifter fAtt stort utrymme. Bl a cirkulerar det
uppgifter om att satanskulten har ca 50 000
mordfall per Ar pA sitt samvete.

Men allt detta dr vAldsamma civer-
drifter. Visserligen forekommer det satans-
dyrkan, men det ror sig om smA och
inbordes isolerade grupper. Satanismen dr
"nAgot av en anomali i amerikansk relig-
ion". Den satanistiska traditionen har forts
vidare ndstan helt och hAllet av anti-
satanisternas fantasifulla motskrifter. Ny"
generationer av satanister har inspirerats
frdmst av de beskrivningar av satanismen
som finns i fundamentalisternas kamp-
skrifter mot satansdyrkan.

De som tror pA en stor satanistisk kon-
spiration brukar ofta hdnvisa till avhoppare
som beriittat fasansfulla ting. En ndrmare
granskning visar emellertid att det ti lt
storsta delen rort sig om fantasiberdttelser,
som har mycket gemensamt med deras
berdttelser sorn pAstIr sig ha varit ombord pA
UFOn.

Ddrmed dr inte sagt att det saknas sam-
band mellan satanskult och vAldsbrott. An-
talet fall ddr ett sAdant kunnat beldggas dr
dock ganska litet. I regel ror det sig dessutom
om personer som var svirt psykiskt storda
dven innan de gav sig in i kulten, och
mAnga av dem hade ocksA begAtt vAldsbrott
redan fore sitt satanistiska engagemang. Sat-
anismens roll i dessa brott var alltsA i regel
underordnad.

Grain of Salt citerar metodistpastorn
Gordon Melton, som framhAllit att betydligt
fler vAldsbrott begAtts av mdnniskor som
varit "besatta" av fundamentalistisk kristen-
dom in av mdnniskor som varit satanister.
MAnga vAldsbrott mot barn har ndmligen
begAtts av foriildrar som trott att barnen varit
djdvulsbesatta och att djiivulen skulle slAs ut
ur barnet.

Folkvett . ]',/90 19
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Om f i ck t j uva r
Ett annat vdlredigerat nyhetsblad iir

The Pseudoscience Monitor, som ges ut
av Midutest Committee fo, Rational
Inquiry, Il l inois. I dess oktobernummer
1,989 fanns bl a en artikel av polisen Bruce
Walstad om ficktjuvar. Han redogor nog-
grant for de mest forslagna ficktjuvarnas
metoder. SA noggrant att man ndstan tycker
det dr skont att den fortrdffliga Pseudosci-
ence Monitor har mycket liten spridning.
Hans rAd til l ldsarna dr entydigt: "Den

sdkraste fickan att bdra sin plAnbok i ir byx-
ornas framficka. Der dr den ficka som det iir
svArast att stjdla ur, eftersom offret i regel
kan kdnna ficktjuvens fin grar, om han gor
ett forsdk".

Artikeln iir ett exempel pn den vidg-
ning av intresseomrAdet som ocksA mdrks i
andra amerikanska skeptikergrupper. Man
borjade med att vilja skydda mdnniskor
mot "paranormala" bedrdgerier, men in-
tresserar sig nu ocksA for skydd mot andra
typer av bedriigerier, friimst kvacksalveri
men ocksA olika former av tjuvknep.

Norge
Den  no rska  NMo-bu l l e t i nen  d r  e t t

av de bdsta europeiska skeptikerbladen.
FrAn att tidigare ha koncentrerat sig frdmst
pA UFO-fall har man nu en bred tdckning
av ungefdr samma slags d.mnen som Folk-
vett brukar ta upp. I nr 4-5 1989 iterfinns till
exempel artiklar om siffermagi (numerolo-
gi), Hare Krishna-sekten och humbugmedi-
cin. Det sistndmnda dmnet behandlas nu-
mera i ndstan varje nummer av NIyFO-
bu l le t inen.

I nummer 4-5 / 1989 citeras ett still-
ningstagande frAn det norska ldkar-
forbundet -Den Norske Legeforening-
om alternativ medicin. Forbundet varnar
frir "farorna med en okritisk hAllning till al-

ternativ medicin", men menar att "det d.r me-
ningslost att fora en kamp mot alterna-
tivmedicin genom polemik i media och/eller
angrepp pA dem som iir anhiingare av alterna-
tiv medicin". I stdllet gdller det forst och
frimst att "uppmuntra medlemmarna till att
ta allvarligt pA sina informations-uppgifter
gentemot patienten och att bidra aktivt pA
hdlsoupplysningsomrAdet".

S p a n  i e n
De spanska skeptikerna ger ut La Alter-

natiaa Racional, som innehAller Atskilliga
intressanta granskningar av pseudovetenskap
i Spanien. Varje nummer innehAller ocksA
forteckningar civer nyutkommen litteratur.
Det kommer faktiskt ut en hel del kritiska
granskningar av pseudovetenskap pA spans-
ka. Oktobernumret 'I.,989 tar upp sA skilda
dmnen som UFOn, kreationism och de
pistAdda hiilsoeffekterna av joner i luften,
som artikelforfattaren inte tror mycket pA.

V d s t t y s k l a n d
Den vdsttyska skeptikerforeningen ger ut

Der Skeptiker, som numera skiljer sig frAn
de andra europeiska skeptikerbladen genom
ett mera professionellt typografiskt utforande.
Tidskriften ges ut pA ett bokforlag som dven
gett ut flera kritiska bocker om alternativ-
medicin. Aven innehAllet dr mycket kvalific-
erat. Nummer 3 / 1,989 innehAller grundliga
artiklar om irisdiagnostik, grafologi (hand-
skriftstolkning) och New Age-fysik. Den
sistniimnda artikeln, som iir skriven av fysik-
ern Martin Lambeck, innehAller forodande
kritik av Fritjof Capra. Lambeck visar bl a hur
Capra genom stympade citat ger en helt miss-
visande bild av Bohrs och Heisenbergs utta-
landen om kvantmekanikens uttolkni^g.

Sven Ove Hansson
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En uppgift f6r journalisthogskolan!

Lennart |ohansson tar i  sin pro-
gramforklaring i Folkvett 1 / Ag upp en syn-
punkt som dr vdrd beaktande: dags for storre
anstrd.ngningar att nA ut till de svenska sko-
lorna for att mota den nya vidskepelsen.

Jag tror det blir mycket svArt, for hur ska
det gA till? Kan man fA skolorna att prenu-
merera pA Folkvett? Knappast! De ansvariga
(och det giiller alla omrAden i samhiillet) dr
otroligt okunniga och foljer inte med och
bevakar de stromningar som gAr som svarta
floder genom det moderna samhdllet.

Det moderna kvacksalveriet ges reklam i
praktiskt taget hela dagspressen. Textreklam
dr helt emot ]ournalisforbundets etiska reg-
ler, men de upphor plotsligt att gdlla ndr man
kommer in pA det intressanta omrAdet alter-
nativ medicin. Hdr florerar reklam for
spAkiiringar, astrologer, figurterapeuter osv.
fullkomligt ohiimmat med adresser sA att
ldsarna kan soka upp dem.

OcksA i insAndare sker reklam, men mer
forsAtligt. Scientologin sprider i massinsdnd-
are sitt budskap. I Strindbergs "Roda rum-
met" fAr Arvid Falk i uppdrag att skriva en
novell om det nya sjoforsdkringsbolaget Tri-
ton. I den skulle namnet Triton forekomma
tvA gAnger, ". . .icke mer och icke mindre;
men sA att det icke mdrkes!" Scientologerna
iir listigare. I deras insdndare ndmns ordet
"scientologi" bara en gAng. I andra "Hubbard"

likaledes bara en gAng. fu efter Ar intrumfas
dessa ord och fastnar i medvetandet. Detta fAr
passera av okunniga insiindarredaktcirer.

LikasA moter man ofta i olika tidningars
insdndarspalter en terapeut vid namn Ate
Brolin. I tv-programmet "Svar i Lund" tog
David Ingvai sig i ena <irsnibben. Genom det-
ta "Astadkommes en lugnande inverkan gen-
om de akupunkturpunkter som finns i
orloben och som forut som funktioner dven
beror huvudets olika organ". I en annan talas
det om att nyp i oronens ytterkanter och lite
massage avhjdlper rygg- och nackbesviir.

I sin okunnighet iir insdndarredak-
tcirerna fullkomligt omedvetna om att de
hjiilper till att sprida vidskepelse och magi,
vilka blivit ett med den alternativa medi-
cinen.

Lika stor okunnighet visar de reportage
som forekommer. Till exempel att figursy
kvinnokroppar. Aningslost berdttar jour-
nalisten om hur fett fcirsvinner ndr man
fdster plattor ddr den hjalpsokande vill bti
smalare. Till dem gAr ledningar frAn en da-
tor, som kan stdllas in och pA det sdttet kan
man tillmotesgA kundernas onskemAl.

Nyligen liiste jag ett stort reportage om
en astrolog som bredde ut sig om denna"vetenskaps" vdlsignelser. Hur kan en
journalist tro att planeters och stjdrnors
stdllning i fodelsecigonblicket avgor en
mdnniskas ode? Fodelseplats och datum dr
allt som behovs for att avsloja forborgade
hemligheter om hur livet kan gestalta sig,
om man genom astrologin liir kdnna vad
odet har i beredskap. DA kan man i vissa fall
korrigera odet.

Hur resonerar astrologen och journalis-
ten? Och de troende naturligtvis? FrAn
rymden kommer ju strdlning. Da mAste
den alltsA foriindra sig frAn timme til l
timme, frAn ort till ort. I annat fall skulle
fodelsedatum och fodelseort vara utan bety-
delse.

Ib land undrar  man om journa-
listhogskolorna stodjer skojeriet. I varje fall
har de misslyckats med att utbilda kritiska
journalister. De som dr det, dr det nog av
naturen.

Hdr skulle Folkvett kunna gora en in-
sats. Gor journalisthogskolornas ldrarkArer
uppmdrksamma pA den vidskepelse som
sprids av okunniga journalister. De ir en
skam bAde for utbildningen och journa-
listkAren.

Folkvett . '1,/90

Karl-Ivar Gabrielson
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ArsmOte t  199O
Foreningen Vetensk"p och Folkbild-

ning hade sitt Arsmote den 29 mars 1,990 pA
Fysikum i Stockholm. Ett tjugotal personer
deltog.

Per -Olo f  Hu l th  omva ldes  som
ordforande. Per-Olof dr elementarpartikelfy-
siker och verksam vid Stockholms Univer-
sitet. Till kassor valdes Ulf Lindstrdm, som
d.r teoretisk fysiker och har samma arbets-
plats som Per-Olof.

Till styrelseledamoter valdes dven Sven
Ove Hansson (forfattare), Gunnar Steineck
(ldkare inom cancervArden och frAn och
med detta nummer regelbunden medarbe-
tare i  Folkvett),  Lennart ]ohansson
(samhillsvetare vid FOA) och Hanno Ess6n
(fysiker vid KTH). Till suppleanter i styrel-
sen valdes ]onas Soderstrom (journalist),
Niels Hovmoller (ldrare) och Lars Hedenis
(biolog).

Arbetsfordelningen inom styrelsen
(utom ordforande och kassor) kommer att
beslutas vid dess konstituerande mote.

Till revisorer valdes Lars-Olof Petters-
son och Kerstin ]on-And. Till revisorssup-
pleanter valdes Margareta Blomberg och ]an
Aman.

Till ny valberedning utsAg motet Pertti
Pout ianinen (sammankal lande),  Anna
Schytt och Kerstin ]on-And.

I ovrigt f attade motet de gingse
Arsmotesbesluten: godkdnde styrelsens och
revisorernas beriittelser samt bokslutet och
beviljade den avgAende styrelsen ansvarsfri-
het.

Arsmotet beslutade att uppmana alla
medlemmar att hjiilpa till med att rekrytera
nya medlemmar.
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Gunnar  Rose l l  i re ts  fo lk -
b i l d a r e

Efter Arsmotet delade Per-Olof ut
utmirkelsen ".A.rets folkbildare" till Gun-
nar Rosell.

Rosell fick en tavla av konstndren
Gunnar Kuj. Motivet dr den sA kallade
Folkvdtten, ett mytologiskt vdsen som
Folkvetts lisare kommer att fA se mer av sA
smAningom. Detta dr en ny tradition. Tidi-
gare pristagare kommer ocksA att fA diplom-
et kompletterat med en bild av Folkvetten.

Rosell hdll sedan ett foredrag om sitt
arbete som medicinsk journalist vid Afton-
bladet. En viktig del av underlaget for hans
arbete dr de mAnga telefonsamtal och brev
som strommar in frAn ldsare/patienter.
Hans arbete har gett honom ovanliga in-
sikter om sjukvArdens brister och svArig-
heter. Samtidigt gav hans foredrag inblickar
frAn arbetet pA en kvdllstidningsredaktion,
med dess snabba beslut och snabba nyheter.

Om pressbevakningen av Arets folkbil-
dare och Arets forvillare berdttas i
Pressnotiser pA sidan 16.

Sven Ove Hansson
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7.180:50
3 .261 :01

14.605:30
74:70

25.L2I:5I

24.370:00
4.475:00
2.730:05

7.52L:55
2.!38:27

37.994:30
74:74

47.728:82

0:00 *

3 .110:05
58:80

4.845:00
953:89

31 .575 :05

8.967:74

22 .6073L

25.12I:51

22.607.3L

47.728:82

* Tre utgifter f6r tryckning om 6858:00, ?345:00 och 7060:00 har betalats frin ett NFR
kontrakt pi 30000:- som foreningen har tillging till mecl NFR som fiirvaltare. Detta konto
har nu belastats med ( inkl.  en utgif t  om 6253:00 under buclgetS.ret 1988/89) 27516:00.
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Arsberzittelse fiir Vetenskap och Folkbildning 1989

Antalet medlernrnar

Den 1 jan 1989 var medlemsantaiet i toreningen 272 och den

betalande prenumeranter pi  l ro lkvett  var den 1 januar i  1990

Styrelsen sammansi i t t  n ing

Bernt Brehmer,  s

Sven Ove Hansson, o vice ordf och ansvarig utgivare {<ir Folkvett
Per Olof Hulth, o ordforande
Sva,nte Jansson, o
Kerstin Jon-And, o kasscir
Lennart Johansson, s redaktcir f<ir Folkvett
Anna Schytt, s redakt6r f6r I'olkvett
Gunnar Steineck, o ansvarig fiir kvacksalverifrd.gor
Jonas Sijderstrdm, o redaktor fcir Folkvett
Barbro Asman, s
o- ordinarie, s-suppleanl

Ekonomi
Medlemsavgiften under 1989 har varit 100:- och prenumerationsavgiften ?5:-. Det beslots p5. medlemsm,iitete
2511190 alI behi.lla samma avgifter f<ir 1990. Kassabehillningen var 1/1/89 25.100:- och den l/t/90
47 -728-. Ett engingsbidrag til l t 'olkvett har ld.mnats av forskningsr6det (NFR).

Medlemsm6ten
Arsm6tet 1989 h6lls pi Ton.r Tits experiment i Siidertii l je den 27 april. I{las Fresk visade experimentverk-
staden.
Ett medlemsrn6te ("h<istmdtet" ) hiil ls 25 januari 1990 di professor Harry Bostrrim talade om sina un-
dersrikningar om ska.dor vid a.ltemativmedicinbehandlingar. Ett 25 tal personer deltog.

Folkvett

Infor verksamhetsa,rets 1990 vi l l  st.r ' relsen l terigen
aktiva,re mediemurar. Rl a bi i l  rnan forsoka att,
de andra universitetsorterna. I{ontakter rned de
gemensamnla, akti vi te1,er.

Stockholn 27 nrars 1990

Styrelsen

1 ja,nuari 1990 var det 269 stycken. Antalet

98 st.ycken.

nummer under 1989 (det sista sonr bl ir  ett  dubbelnummer

varit  serien our antroposoferua. Ett nytt tema i Folkvett i

de svenska, universiteten ( Hogskolans lagvattenmd,rken).

f ranrhal la rnalst i t l ,n ingett  at t  ar l teta,  for  at t  f6 f lera och

b i l d a  a k t i v a  l o l i a l a  g r u l ) l ) e r  v i d  a t r n i n s t o n e  n i g r a  a v

ovr iga nordiska foreni l lgarna skul le l iutrna lecla t i l l  ev

Tidningen Folkvett har kommit ut med 2
kommer v6.ren 90). Ett ledande tema har
framtiden bl ir  trol igen pseudovetensl iap vid

Arets utmfrrkelser
Till irets folkbildare utsi,gs Gunnar Rosell ftir hans medicinska artiklar i Aftonbladet. Till utmiirkelsen
irets f<jrvillare utsigs den statliga alternativmedicinkornmitten frir dess rekommendationer om frisliippande
av alternati behandlingsmetoder. Ett pressmeddelande sindes ut dagalna fiire ny6.r.

Inf<ir verksamhetsiret 1990
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