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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 antroposofin. 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
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Fdreningen
Vetenskap
och Folkbildning
bildades
1982av mdnniskor
somoroades6veratt ockultism
ochpseudovetenskap
sA oftafAttstA
oemotsagda,
ochattvetenskapens
metoderlir sAdAligtkiinda.SAhiir
formuleras
vAr mAlsdttning
i stadgarna:
FdreningenVetenskapoch Folkbildninghar till uppgift att frdmja
folkbildningom vetenskapensmetoder och resultat. Sirskilt tar
fdreningensom sin uppgiftatt i en fri opinionsbildning
bekimpa de
felaktigaf6restillningarsom forekommeri fragor som kan avg6ras
vetenskapligt.En viktig del av den vetenskapligafolkbildningendr
att klargoravilka frAgor som kan respektiveinte 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 utveckling." Ffennes utgAngspunkt dr Rudolf
Steiners pAstAendeatt radioaktiviteten inte
fanns fore ]esus, utan uppkom som en ny
naturkraft i samband med ]esu uppstindelse frAn de doda. Lofstrom skriver:

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

"NAgon kanske tycker detta yttrande
vara alltfor fantastiskt, sApass att det
inte fortjinar att tas upp till provning.
Men vAr vdrld tir fantastisk, oavsett
vilket AskAdningssdtteller 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 kontinenter en gAng varit forenade i en
enda stor jdttekontinent.... "
Med andra ord: eftersom vi tror pA sA
fantastiska saker som en forntida jattekontinent, kan vi lika gdrna tro att radioaktiviteten uppstod for cirka tvAtusen Ar sedan.
Argumentet kan verka bestickande,
men det finns en hake: Teorin om en forntida jiittekontinent bygger pA en omfattande 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-taletkan 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?
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Den som hdvdar fysikens synsdtt pA radioaktiviteten gor detta pA grundval av empirisk bevisning. NAgon dogm, dvs trossats,
behover inte Aberopas. Den som ddremot
vill ta Steinersteori pA allvar mAste forklara,
inte bara varfor han misstror fysikens
synsiitt, utan ocksA varfor just Steiners teori
ir bdttre dn de nyss niimnda alternativa teorierna. Och i valet mellan Steiners teori och
teorin om ldsarens farfars farfars fars
fodelseogonblick finns inga empiriska argument att tillgripa. NAgot annat skdl dn en
trossats- en dogm - stAr knappast att finna.
Antroposofer hor till dem som ofta anklagar 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.

Det beh6vsen motkrafttill kvacksalveriet
Detta iir en mjukstart for en stAende
spalt i Folkvett om pseudovetenskapinom
hdlsosektorn,och om det som forr kallades
kvacksalveri (alternativ medicin, naturliikare). 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 kvacksalveri dn vad som varit fallet under 1980talet. Det dr skralt med organiserade motkrafter till pseudovetenskap inom hdlsosektorn, och mAnga sjuka och friska dr nu
pA ett olyckligt sdtt utsatta for kvacksalveri.
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Myndigheterna har inte bara varit passiva
infor tillvdxten av denna sektor, utan socialdepartementethar t o m stdllt sig i marknadsforingens frdmsta led. Agerandet har
knappast motsvarat Asikterna hos nAgon
slags opinion och i mina ogon aktualiserar
detta svagheter i den representativa demokratin. Det gdller dven i hog utstriickning
Arets forvillare, den sA kallade alternativmedicinkommittdn. ]ag har intrycket att partierna ansAg dessa frigor vara perifera och
ddrfor overliit At vissa personer med specialintresse att sitta i kommitt6n. Speciallintressebetyder i detta sammanhang en brinnande 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.
-forsta
Aven kommitt6n har i
hand sett sig
som marknadsforare for det som forr kallades kvacksalveri. Mest anmdrknings-vdrt
dr, att man inte under de mAnga Arensutredande pA nAgot sdtt forsokt ta reda pA om
kvacksalveri kan leda till medicinska, psykologiska eller ekonomiska skador for enskilda individer eller for samhdllet. Agerandet 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
sjukskoterskaeller ldkare, iignat sig At detta
omrAde. Sjukskoterskor oppnar egna mottagningar for t ex homopati eller zonterapi.
Ldkare sdljer "naturprodukter" i eget namn.
MAnga landsting subventionerar organiserat kvacksalveri. jag tycker det dr mycket
lyckligt att de sA kallade hdlsohemmen helt
har blivit en tummelplats for kost och behandlingar som inte, eller bara i viss mAn,
Folkvett.'1,/90

dr akademiskt forankrade. MAnga dr intresserade att fA hjalp att sluta roka, att ldra sig
laga god och samtidigt nyttig mat eller komma igAng att motionera. En del fAr intresseti
samband med ldttare eller svArare sjukdom.
Den som vdljer att Aka till ett "hdlsohem"
fAr i d"g kost-terapier som sillan dr akademiskt forankrade och mots av olika pseudovetenskapliga filosofier och ett stort antal
kurer utan bevisad effekt samt som iir direkt
skadliga. Denna verksamhet subventioneras ofta av landstingen.NAgot alternativ for
en skeptiker som vill ldra sig nAgot om nyttig mat och sluta roka, och samtidigt bo pA
nAgot naturskont beliiget pensionat, kd.n-ner
jag inte till.
Ldkemedelsforetagenhar 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 misslyckadesmed 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 effekt. Socialstyrelsenslikemedelsavdelning
ir oroad over ett antal rapporter om blodproppar som sdtts i samband med medlet.
Det dr sAledestdnkbart att vi snart kommer
att fA se allt fler biologiskt aktiva substanser
sdljas i "hdlsokostaffdrer" som naturmedel,
och att livsmedelslagstiftningen, konsumenternas skydd och garant for rimliga
avvdgningar mellan onskvdrda och icke
onskvdrda effekter hos ett medel, sdtts ur
spel.
Motstlndet mot kvacksalveri skots
sAledesav enskilda individer som av nAgon
anledning pe ett pltgsamt sdtt konfronterats
med verksamheten. Ett exempel fick vi hora
'I',/90
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om pA det senasteoppna motet inom foreningen, professor Brostroms personliga kartldggning av medicinska skadeverkningar
av kvacksalveri. Han lade ner ett stort och
beromvdrt arbete pA inventeringen. Drivkraften var att han stdllts ansikte mot ansikte 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 manipulation i ryggen (kiropraktik). Det dr mojligt att ryggmanipulation i vissa fall kan
minska upplevelsen av smdrta. Skulle ett
smirtstillande medel som i tre fall gett
forlamning accepterassom ldkemedel? Kiropraktorer kan nu ansoka om en av samhdllet godldnd legitimation.
En massmedial kritisk rost mot kvacksalveri finns dock sedan ldnge, Gunnar Rosell i Aftonbladet. Han dr kanske den
frdmsta medicinska journalist vi har i landet och har blivit utsedd till Aretsfolkbildare.
Gunnar Rosellsverksamhet 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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Gnosisoch asketism
- nagrakommentarer
tillantroposofins
mdnniskosyn
I skriften "Waldorfskolans kursplan.
Ett mote mellan yttre och inre verklighet",
forfattad av Hans Moller (1), presenteras
den ideologiska grunden for Waldorfpedagogiken. Foriildrar som studerar hdftet ges
uppfattningen att Waldorfskolans pedagogik baseras pA "en fordjupad mdnniskokunskap.
.med utgAngspunkt i Rudolf
Steiners antroposofi" (2). NAgot forbryllad
blir sdkert den fordlder som i avsnittet om
puberteten finner kommentaren: ". . .maktlystnad och erotik, vAr tids gissel" (3). De
flesta mdnniskor, okunniga om antroposofin, betraktar sannolikt uttalandet bara som
en mindre lyckad formulering. For den
normala vardagsminniskan dr erotik inte
ett gissel, utan en kdlla till gliidje och njutning.

Antroposofin dr en variant av den
asketiska gnosticismen. Detta lyser mycket
klart igenom vid ldsningen av Steiners
skrifter. SAledesdr ocksA alla antroposofiska
aktiviteter underordnade denna grundldggande instiillning till den fysiska tillvaron.

Antroposofin har en magisk-ockult
vdrldsbild, ddr allting styrs av goda eller
onda andemakter. Mdnniskans kropp, speciellt blodet, kiinslorna och tankelivet ir alla
kopplade till olika andliga krafter. Miinniskan har ocksA flera andliga kroppar. Dirfor
kan Steiner skriva att ". . .kdnslor och tankar
ir verkliga fakta, alldeles som bord och stolar dr det i den fysisk-sinnliga vdrlden" (5).
Den andliga utvecklingen bestAr i att
rena kropparna sA mycket att de forvandlas
For att forstA denna mdrkliga passus,
till allt mer andliga substanser.RAd om detoch andra likvirdig , frAn antroposofiskt ta ger Steiner bl a i den grundldggande bokhell mAste man ha kunskap om den en "FIur uppnAr man kunskap om
de hogre
vdrldsbild och mdnniskosyn som skapades vdrldarna?" Mdnniskor skiljer sig frAn vaav Rudolf Steiner. Antroposofin represen- randra ddrigenom att de mer eller mindre
terar en gnostisk filosofi och livshAllning. lyckats bearbetaoch forddla de andliga kropGnosticismen, av gnosis= kunskap, konparna och i hur hog grad de hyser forfinade
kurrerade med kristendomen om makten onskningar och begdr. Ord som
stdndigt
under de tre forsta Arhundradena efter Kris- Aterkommer i Steiners skrifter ar
ftiriidling,
tus. Den ldrde att mdnniskan dr fAngen i
f tirfining, renade och luttrade drifter etc. I
den onda materien och att hennes uppgift
nyss ndmnda bok talar han om "den rena
dr att med hjiilp av den andliga kunskap€tr, och andliga virlden" (6).
formedlad av invigda, Atervdnda till sitt
De psykologiska effekterna av tron pA
urhem
andevdrlden. Steiner uttrycker
det sA att mdnniskan "mAste befrias frAn antroposofins sA kallade fordjupade mdnjorden, ryckas los frAn jorden, i det att en niskokunskap dr forodande. Den kanske allvarligaste effekten av det antroposofiska
del av hennes visen bringas tillbaka till
asketiska livsidealet dr demoniseringen av
den andliga vdrlden" (4).
driftlivet. Aggressivitet och sexualitet anses
Man brukar i religionsvetenskapentala vara kopplade till demoniska
vdsen i astralom en asketisk och en libertinsk gren av
vdrlden. Dessavdsen parasiterar pi den som
gnosticismen. BAdahar foraktet for det mat- ger efter for sina drifter. I "Grunddragen
av
eriella och jordiska som grund men intar
vetenskapenom det fordolda" skriver Steinolika stAndpunkter i frAgan hur mdnniskan er: "Det finns vdsen vilka
till sin ndring ha
skall befrias eller friilsas frAn den jordiska lidelser och begdr som dlo av
vdrre art dn
tillvaron.
alla djuriska. . . Pe grund hirav dro gestalterna av dessavdsen for den andliga blicken fu6
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lare och hemskare in gestalterna av de vildaste 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 andliga viirlden, mAsteutrotas" (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 asketiska 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 sjdlsogon kan inte nA mig" (11).
"I civilisationens tal
orn sexualitet 6r, kan rnan sdga, mycket av
det inbegripet sorn i dag efterstrdvas i sA kallad sexualupplysning. 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 kiirlekens genius till sexualitetens
demoner" (13).
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"Bdst dr det orn andevetenskapen
leder mdnniskan till ett slags
dckel eller avsky infor animalisk
kost" (14).
Rudolf Steiner sjiilv var renlevnadsman, absolutist, vegeterian och sexuellt
avhAllsam. BAda hans dktenskap hade karaktdren av kamratdktenskap utan erotiskt
samliv. Iag har valt beteckningen forfiningssyndrom for antroposofins asketiska
livsideal. AlltsA en sjuklig rddsla for sexualitet och sensualitet, grundad i grova vanforestdllningar med skriick for miinniskans
drift- och kiinsloliv som ingridiens. Som viil
varje psykolog och nAgot sA nir bildad
mdnniska inser, sA mAste antroposofins livssyn resultera i neuroser och andra psykologiska problem, oh den verkligen tas pA allvar.
Man kan forstA att det mAsteskapa problem i dktenskapet om ena parten forsoker
folja Steinerldrljungens Max Heindel rAd for
andlig utveckling: "Den ockulta vetenskapen ldr att konsfunktionen aldrig bor anvdndas for tillfredsstdllande 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 andevdsen" frestade minniskorna att anvdnda
"fortplantningsdrifterna"
pA ett otillAtet sitt.
Med andra ord, Atlantis sjonk i havet pA
grund av md.nniskorsintresse 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
Folkvett . 7/90

en fest med rockmusik. I skolans meddelandeblad forklarades detta vara "urartad musik" som negativt pAverkade de ungas driftliv. I stdllet skulle barnen lyssna pA fin och
andlig musik, ddrfor att "d.ktamusik = nAgot
som inspirerar till det goda och som hjiilper
oss att vinna herravdlde over djuret inom
oss"(18).
Den dldre
generationen
kdnner sdkert
igen tankegAngarnafrAn
1940-taletsdebatt om det sA
kallade dansbane-eldndeU
". .den demoraliserande negroida musiken"
som q.n prdst
frAn Osterlen
uttryckte saken 794'1..En
inte alldeles
okdnd tysk
politiker kallade samma
foreteelse
"Verniggerung". Att antroposoferna
har en nattstAnden kulturhistorisk uppfattning noterade iven Sixten Marklund i sin utviirdering av WaldorfpedagogikenD{rc (19).
SteinersrAd till pedagoger talar ocksAsitt
tydliga sprAk:
"Ffos en miinniska
med mycket starka
beg?ir, vilken framfor allt tycker om att
Zitaoch dricka gott och iiven f6r tivrigt
&stundar mycket, visar det sig, om hon
till exempel Zirl2irare eller pedagog, att
Folkvett . 1/90

de ord hon riktar till sina elever inte
har nAgon storre verkan. De ger in genom det ena 6rat och ut genom det andra".
Vidare forklarar Steiner, att en asketisk
ldrare ddremot d.ren bra pedagog. Denne kan
med sin andliga kraft pAverka eleverna med
sin blick och
blotta ndrvaro.
"Allt
detta
verkar pA eleven. Det beror pA
graden av forsakelse infor de
vanliga begdren"/ skriver
han (20).
Forfiningssyndromet predikas av i stort
sett alla osterlindska gurus
och
v d st e r ldndska medier.
Steiner
hiimtade dessa
tankegAngar
frAn teosofin,
varur antroposofin sedan utvecklade sig.
Att barn, speciellt tonAringar, tar skada av
en dylik livsfientlig filosofi har jag sjiilv erfarit frAn flera
antroposofiska bekanta under min uppvdxt.
Aven i dag dr det vanligt att man i antroposofkretsar 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 sexuatiteten. Steiner var <iver huvud taget negativ
till idrott och betraktade den som en

"felaktig handling" hos en hel epok. Sport
var en symbol for ett missriktat sokande efter 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 baseraspA
en felaktig kunskapssyn (den inre kunskapvdg€n, uppenbarelsekunskap) och en
minst sagt psykologiskt osund asketisk livsuppfattning. FramgAngen for den antroposofiska vdrldsbilden fAr ses som en del av
den fornuftets kris som vdsterlandet nu
tycks genomleva.
HAkan Blomqvist

ganisationen genom esoterikens inflytande. Antropos,
april 1982,sid 9.
15. Max Heindel: Rosenkreutzarnasvdrldsdskddning
eller Mystisk kristendomsldra.Rosicrucian Fellowship,
'1,967,2.
Stockholm
upplagan, sid 426.
15. Rudolf Steiner: At the gates of spiritual science.Rudolf SteinerPress.London 1970,sid 141.
17.Steiner:Grunddragen. . .sid 195.
18. Kristof ferskolan. Meddelandebladet,november 1.984,
sid 4.
19. Sixten Marklund: Fristdende skolor och alternativ
pedagogik. Skoloverstyrelsen,Stockholm 1986,sid 75.
20. Rudolf Steiner:Evolutionen frdn verklighetens synpunkt. Antroposofiska bokforlaget, Stockholm 1967, sid
45.
21. Hermann Poppelbaum: Idrottens sidlsiga och spirituella bakgrund. Antropos, nr 7 1980,sid 25.

Noter
1. Hans Moller: Waldorfskolans kursplan. Ett mote
mellan yttre och inre verklighet. Ellen Key skolan,
Spinga 1989.
2. Ibid. sid 1.
3. Ibid. sid 8.
4. Rudolf Steiner: Nedstortandet av morkrets andar.
Antropos, nr 61977,sid 12.
5. Rudolf Steiner: Hur uppnAr man kunskap om de
hogre vdrldarna?
6. Ibid. sid 185.
7. Rudolf Steiner: Grunddragen av vetenskapenom det
fcirdolda. Antroposofiska bokforlaget, Stockholm 1948,
sid 64.
8. Ibid. sid 58-59.
9. Steiner:Hur uppn{r. . .sid 123.
10. Rudolf Steiner: Allmdm miinniskokunskap som
grundval for pedagogiken. Telleby bokforlag, Idrna
1981,sid 82.
11. Steiner:Hur uppndr. . .sid 87.
12. Rudolf Steiner: Kdrlekens demonologi. Antropos,
november 1971,sid 58.
13. Ibid. sid 58.
1{. Rudolf Steiner: Forindringar i den mdnskliga or-

Folkvett . 1/90

9

S tatistisk si gni f i kans
Den sjunde artikeln i vAr serie om vetenskapenskunskapssyn handlar om statistisk signifikans.
En vanlig frAgestillning i vetenskaplig
hypotesprovning ar om ett experimentellt
resultat verkligen skall tillmiitas nAgon betydelse eller om det "bara beror pA slumpen". Det vanligaste hjiilpmedlet for att
avgora detta dr den statistiska signifikansen For att klargora vad detta innebiir
kan vi ta foljande exempel:
En forskare
vill undersoka
om
s a l t sy r a Angor ger upphov till magsAr
hos rAttor. Han
utsdtter 30 rAttor
(forsoksgruppen) f or
saltsyraAngor
under ett Ars tid.
En
kontrollgrupp om 30
r A t t o r sl i p p e r
saltsyraAngorna
men fAr i ovrigt samma levnadsvillkor
som forsoksgruppen. Efter ett Ar, nd.r
ri.ttorna obduceras, visar det sig att 7 av
forsoksgruppensrAttor har klara tecken pA
magsArmot 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 saltsyraAngor ger magsAr. Detta forefaller uppenbart.
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 hypotesen 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 grupperna som man iakttagit.
I vArt exempel med de tvA
grupperna om 30
djur ir sannolikheten 37 Voatt fA
minst en sAdan
skillnad som den
mellan 5 och 7;
forutsatt att nollhypotesen
iir
sann, dvs att saltsyran inte har
nAgon effekt pA uppkomsten av magsAr.Den
dr 12 Vofor att fi minst en sAdanskillnad som
mellan 5 och 10, 1 7o att fA minst en sAdan
skillnad som mellan 5 och 15 och 0,01 Voatt flt
minst en sidan skillnad som mellan 5 och 20.
Dessa sannolikheter (sannolikheten for
effekten, givet nollhypotesen) anger den statistiska signifikansen i de olika fallen. Det iir
praxis att dra en grins vid 5 Vo.Om sannolikheten for effekten, givet nollhypotesen, dr
mindre in 5 VosA dr resultatet statistiskt signifikant, 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 Vodr i viss mening godtycklig. Om man sdnker denna grd.ns, okar
man risken att att bortse frAn verkliga effektFolkvett .'1,/90

er. Om man hojer grdnsen, cikar man i
stdllet risken att tolka slumpeffekter som
regelbundenheter hos naturen. Signifikansgrdnsen kan dirfor ses som en
avvdgning mellan nackdelarna med felaktig 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, kanske man dr betydligt mera angeldgenatt inte
missa verkliga effekter iin att inte misstolka
slumpeffekter som verkliga. Da kan 5 Vogriinsen 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 kompensera brister i det praktiska utforandet.
Ur ett dAligt utfort experiment kan man
inte dra nigra sdkra slutsatser,oavsett vilken 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 experiment skulle ge signifikanta resultat
som strider mot tyngdlag€n, rdcker detta
inte for att kullkasta tyngdlagen, eftersom
sl mycken annan, tidigare insamlad bevisning har bekriftat tyngdlagen.
I regel finns minga olika sitt att bearbeta experimentella data. Om man provar
tillrdckligt mAnga olika sitt att signifikanstesta sitt material, sA hittar man i regel
Atminstone nAgot samband som dr statistFolkvett . 1/90

iskt signifikant. Mojligheterna att leta efter
sAdanasamband har okat kraftigt de senaste
Aren genom tillkomsten av behdndiga dataprogram for statistikkalkyler.
Men signifikanser som tillkommit pi det
sdttet har mycket ringa vetenskapligt vdrde.
Signifik"t spionning d-ren metod foi att testa
i forviig uppstdllda hypoteser som har ett stod
i befintliga teorier eller i tidigare gjorda observationer. Den mAste genomforas efter i
forvdg faststdllda riktlinjer for den statistiska
bearbetningen.Det iir endast i ett sAdant sammanhang som den 5 Vo-iga signifikansgrinsen 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 Fagerbergvarnade for att psykologerna skulle komma att "behdrska vdrlden".
Han grundade sin prognos pe de till synes
stora framgAngar som psykologerna rapporterat om. Han sAgframfor sig hur dessastegvis manipulerade vdsentliga funktioner i
samhdllet, bland annat genom de persontest
som sattesi hdnderna pA okritiska personaladministratcirer.

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 kombination med samtal med en erfaren rekryteringspsykolog kan vissa persontest tillfora
nAgot icke-trivialt till den slutliga bedomningen. SA gAr Atminstone argumenteringen.

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 urvalsmetoder som anvdnds av dagens personalrekryterare.

Snabbt vixande marknad fiir test
De senasteArenshogkonjuktur, brist pA
arbetskraft och stigande loner har miirkbart
okat efterfrAgan pA tester och rekryteringskonsulter. Utbudet har inte varit sent att
folja efter, vilket tyvdrr ocksA inneburit att
mindre nogrdknade foretag och personer
sett mojligheter att tjdna pengar pA massproducerade 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.

Test oftast av marginellt vlirde
Urvalstest som hjiilpmedel i rekryteringen 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 arbetsgivarens synpunkt dr ambitionen naturligen att
med testens hjelp kunna placera "rdtt person pA ritt plats". f de flesta fall sammanfaller forhoppningsvis det syftet ocksAmed den
platssokandesintresse.
Trots att testmetoderna finslipats under
Arens lopp, visar det sig forvAnansvdrt nog
att mAnga av de test som erbjuds i dag faktiskt bygger pA principer som psykologerna
forkastade redan pA 1950-talet. Men det
finns ocksA klara undantag, som till exempel det svenska flygvapnets test av blivande
flygforare, ddr urvalsmetoderna visat sig
vara sA trdffsdkra och tillforlitliga att de
kunnat spara bAde liv och pengar.
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]ust utvecklingen av smA och billiga
persondatorer har sannolikt hjelpt tillverkarna 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 samtidigt anvindaren i falsk siikerhet. Hur svaren har behandlats i datorns "svarta lAda"
har oftast anvdndaren ingen som helst
forestdllning om. Men resultatet presenteras 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 anpassFolkvett.7/90

ade for persondatorer. (Jiimfor Sven Ove
Hanssonsartikel pA sidorna 10 och 11 i detta
nummer).
Astrolo Ber,grafologer och andra har naturligtvis, tvingas man konstatera,inte heller 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 omsorger) anlitade en kdnd amerikansk astrologs tjdnster for att planera sin agenda dr
vilbekant. (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 svenskabeslutsfattare med toppbefattningar, efter foredome
frAn det stora landet i vdster, vdnder sig till
astrologer.
I tidningen ChefenfrAn den 23 februari
7989 intervjuas astrologen Gun Hansson,
kind for en storre publik genom sin medverkan i TV-programmet Skiina Sdndag.
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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 eller tycker att de tappat kontrollen over utvecklingen. Gun Hansson uppger att hon
sedan 1985anlitats 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 Hansson/ att "flera i ledningen hade mAnen pi
samma stdlle och att planeten Pluto hade
stiillt sig pA derasmAnar". Att detta var orsaken till 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 ledningsgruppen i ett foretag. Detta forklarar Gun
Hansson med att den storsta risken med
horoskop dr att astrologen inte gAr tillrdckligt grundligt tillvdga. En annan fara
med horoskop dr enligt Gun Flansson,att
"minniskor
borjar leva efter stjdrnorna".
Av ldtt forstAeligaskdl varken vill eller
kan Gun Hansson avsloja sina uppdragsgivare. Dessahar 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
vidskepelseoch foretagendr rddda att deras
anseendeskall skadas, om det kommer ut
att de anlitat en astrolog for att fA riitsida pA
sina problem".
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"Kinn dig sjlilv blittre?"
Aven scientologerna har sin variant av
persontest. Det kallas Standard Oxford ka'
pacitetsanalysoch bestAr av 200 frAgor som
skall besvaras med ja, kanskeeller nej. Testet dr gratis. Det framgAr inte pA nAgot sdtt
av testformuliret att detta distribueras och
utvdrderas av scientologerna.
Benimningen pA testet 6r ocksAviird 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 sjiilvmant 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 framsida 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

V i l kai r di na
croderntyc,kiig
11g7
cnt2!en?
Ar du?

Viika6r dina
verkligaf6rut-

Hur vA.lring3s
du medanc'a?

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-manserbjudanden
nir det framkommit att testet har sitt
ursprung inom scientologirorelsen.

'/../90
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Grafologi
Grafologi eller skriftpsykologi forekommer som en bland flera urvalsmetoder
som i Sverige anvdnds av bland andra Sandahl Partners,som startade sin verksamhet
som rekryteringskonsulter 1985.
Den som skall testas skickar in tvA
handskrivna sidor -pA olinjerat papperundertecknar, anger ilder och kon samt om
man dr vdnster- eller hogerhdnt. Grafologen
beskriver handstilen i ett antal "kategorier"
som bendmns intensitet, rorelse, form, sammanskrivning, egenart, mallbundenhet
mm. Aven storlek- och lutning ingAr i beskrivningen. Med ledning hiirav stiller
grafologen sedan ett antal hypoteser om personenspersonliga egenskaperoch si kallade
socialakompetens.
Trots att grafologin lAngt ifrAn ir vetenskapligt accepteraddr 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.

Litteratur
1. Ian Orander: Datoriserad sidlvskattning ger snabba
svar. Tidningen Personal,12/AA.
2. Lars Prien: Personlighetstest vid rekrytering: Se
upp med kvaliteten! Tidningen Personal,12/ 88.
3. Bengt Goransson:Vdlj leg psykolog -inte
testkrdmare!Tidningen Personal,12/ 88.
4. Ian Orander: Postkorg provar blivande chef. Tidningen Personal,P/AA.
5. Ian Orander: U-testet:Oserios marknadsforing; ingen moilighet till kvalitetskontroll. Tidningen Personal,12/88.
5. Anders Olsson:Astrologi botar sjuka ledningar. Tidningen Chefen,23februari 1989.
7.Jan Bergstedt:Man ser det pd stilen. Tidningen Personal,S/89.
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9. Ian Orander: HRK skall sopa bort avarterna pd
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Sjlilvrening ptgtr
Att det forekommer avarter inom
branschen har uppmdrksammats av de
sericisaforetagen, vilka bildat en branschforening, Human Resource Konsulter
(HRK). Foreningen strdvar efter att rensa
upp i testfloran och hoja kvaliteten hos tester och konsulter. Till sin hjelp har HRK
bland annat ett metodrAd och ett etikrAd
som bAde skall kritisera avarterna och undersoka fall, ddr kunder eller platssokande
klagat pA felaktig behandling.

Lennart johansson
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Arets folkbildare och f6rvillare

Helbrdgdagdrelsebotar inte

Foreningens utmdrkelser 1,989 till
Arets folkbitdare och Arets forvillare
uppmlirksammadesi flera tidningar.
Aftonbladet dgnade ett mittuppslag i
fdrg At utdelningen av priset till Arets
folkbildare, medicinreportern Gunnar Rosell, vid Arsmoteti slutet av mars. Gunnar
Rosell ar 6'1,Ar och har arbetat pi Aftonbladet i 20 Ar.Han hade egentligentdnkt 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 Aftonbladetden 30 mars.
Forra Aret tilldelades Amelia Adamo
utmiirkelsen Arets forvillare for Aftonbladetshdlso- och sondagsbilagor.Detta uppmdrksammadesdock inte i nAgot mittuppslag 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 lojalitet med tidningen och dess medarbetare inte tiUet honom att kommentera den
frAgan.
Arets forvillare, den statliga alternativmedicinkommitt6n, togs upp i ett uppslag i Expressenden 29 januari. Det skedde
efter Vetenskap och Folkbildnings januarimcite, da alternativmedicinkommitt6ns
kritiske ledamot, professor Harry Bostrcim,
holl foredrag om den alternativa "hdlsovArdens" offer.
Kvacksalveri kan vara livsfarligt.
Hela hilsobranschen dr ett stort bedrigeri.
- Utredningen dr en skandal, sdger
professor Bostrom.
Det blir fritt fram for hypnosbehandling, kringresande kvacksalvare och
att bota minniskor per post och telefon.
1,6

"Ingen av de 1 403 helbrdgdagorelser
som ingick i en vetenskaplig undersokning i Finland, visade sig ha nAgon
medicinsk effekt", rapporterar Saenska
Dagbladeti februari.
Kyrkans forskningscentral i Finland
har givit ut en doktorsavhandling av
ldkaren och psykologen Matti A. Miettinen 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 efterfoljande debatten har mycket starkt okat
intresset for religios helbrdgdagorelse.En
luthersk prist, S"ppo ]untunen, har samlat tusentals minniskor till helbrdgdagorelse- och forbonsmoten."

Glasnost dppnar Sovjet f6r hamburgare och flygande tefat

Genrik Silanov, chefen for det geofysiska laboratoriet i den ryska staden Voronjezj, ir overtygad om att utomjordingar har besokt hans stad.
Folkvett . 1/90

- 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.gerSilanov.
Landningarna har blivit foremAl for en
statlig undersokningskommision. An-svarig
for denna dr Igor Surovtsev.
"Igor Surovtsev tror att den senastetidens flygande tefat, snomdn och den TVsdnda helbrdgdagorelsesom 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.

hjelpa dig. Du kan t ex gA pA "rebirthirg".
Eller fA en "tarot-konsultation". Du kan prova "massagestolen".Eller "Loves tapes". Fast
det bdsta dr kanske att slA till direkt och "bli
ododlig". Det gAr bra med Eurocard, Mastercard, Kopkort, Bankkort, Visakort och Sparbankskort. Bara fyll i ditt kontonummer och
bestdll!
Allt dr tillitet, allt blandas samman, vispas runt och serveras till den torstige och
sokande. Bara det fungerar. Bara det fyller
plAnbockerna."
Det hdr iir ingressentill en ganska friisig
artikel i Magazin April, 1/gO. Det dr en tidskrift med imagen "Arg U^g Tidning". En
"anarkistisk" ungdomstidning
med rock,
politik, litteratur, sex, foto mm.

Naturvetenskap
f6r barn

I folkbibliotekens broschyrserie "Vandringar med bocker" utkom nyligen ett faktaStjdrntydarendst ldngst ner
"Att experimentera,und"I sin Divina Comedia placerade Dante blad av Klas Fresk,
erscika,upptdcka". Fresk presenterar diir ett
stjiirntydarna pA den niist understa avsatsen
urval av aktiverande faktabocker for barn
i helvetet. Som straff for att de forsokte se in
och ungdomar. Dessutom fortecknar han de
i framtiden fick astrologerna for evigt sina
experiment- och aktivitetsverkstdder for
ansikten vdnda bakAt."
barn som hittills har byggts upp i Sverige.
Tidskriften Skolarirldenhar i nr 10/90 Det finns nu sex sAdanaanldggningar:
ett antal artiklar om vetenskap och ovetenskap.
Tom Tits experiment, Siidertlilje
Fenomenmagasinet,Linkiiping
. 0-"r Irpr,llortoglrn5rurrrt{or.1.
Kunskapstivolit, Tekniska Museet, Malmii
Teknorama, Tekniska Museet, Stockholm
Framtidsmuseet,BorlHnge
Teknikens Hus, Lulel
Anna Schytt

Andligtknark
"Kdnner du dig risig? Visset
sexliv?
SArigt sjiilsliv? DA finns det mAnga som vill
'1,/90
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r@
Internationell 6versikt
Kall f usion
I det forsta numret av SkepticalInquirer
for 1,990(vol 14, nr 2) tar fysikern Milton
Rothman bladet frAn munnen om "kall fusion". Som bekant kallade tvA kemister vid
universitetet i Utah, Stanley Pons och Martin 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 forskningsinstitutioner satte genastigAng med att
upprepa experimentet. Resultaten blev negativa och det dr nu enbart ett fAtal entusiaster som fortfarande hoppas pA kall fusion. Rothman menar att uppstindelsen
kring den kalla fusionen hade kunnat undvikas om riitt sorts sakkunskap hade tagit
del i arbetet frAn borjan:
"Det iir ocksA signifikant att fysikernas experiment tenderade att visa pA
avsaknad av kall fusion, i motsats till
kemisternas mer positiva resultat. Enligt 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 attityd. 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 redogcirelserna i tidningarna fdr Pons och
Fleischmanns experiment n2imndesinte
ens neutrondetektion, trots att emission av neutroner 2ir den friimsta indikatorn pl fusionsreaktioner. "

pseudovetenskapenshistoria som dr pinsamma for fysiken.

Den nya katastrof ldran
I samma nummer skriver David Morrison och Clark Chapman om "den nya katastrofld.ran".PA senare Ar har katastrofteorier 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 utveckling. De bAda forfattarna visar pe skillnaderna mellan denna nya vetenskapliga
katastrofldra och dldre, pseudovetenskapliga katastrofldror, bl a i form av kreationisternas tro pA syndafloden.
Som vanligt innehAller Skeptical Inquirer ocksi forteckningar och referat av
nyutkomna bocker och tidskriftsartiklar om
pseudovetenskap och vetenskapens grinsfrAgor. Genom att folja Skeptical Inquirer
fAr man en god bild av vad som hdnder
inom omrAdet.
For den som dr intresseradatt prova pe
en prenumeration iir adressen:
The Skepticial Inqiurer
Box 229
Buffalo
NY 1421,5-0?29
USA

F6rening f6r

Rothmans antydan att kemister i
allmdnhet ir mindre skeptiska in fysiker
ska kanske tas som en provokation. Om
nAgon kemist vill ta upp den kastade
handsken, sA finns det en hel del kapitel ur
18

intelligenta

Folkvett har ocksA en rad andra kolleger runt om i viirlden. Ett av de bista lokala
skeptikerbladen dr BASIS (Bay Area Sceptics Information Sheet), som ges ut i Kalifornien. I oktobernumret 1989 gick BASIS
till angrepp mot foreningen Mensa. Mensa, som for ovrigt finns ocksA i Sverige, har
'/.,/90
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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 visat ett starkt och okritiskt intresse for pAstAdda paranormala fenomen. Tidskriften
forsoker engagera Mensa-medlemmar i
parapsykologiska undersokningar som genomfors pA ett ur vetenskaplig synvinkel
helt oacceptabeltsaft, berdttar BASIS.Hog IQ
iir tydligen inte nAgon garanti for kritiskt
tdnkande.

Satan ism
Foreningen Delaware Valley Sceptics ger ut tidskriften Grain of Salt Dess
oktobernummer 1989 innehAller en ovanligt 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 pAstAsligga bakom graffiti, heavy metal-musik, drogmissbruk, New
Folkvett . ]',/90

Age-rorelsen och inte minst ett stort antal
mordfall. I sensationspressen
har dessauppgifter 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 civerdrifter. Visserligen forekommer det satansdyrkan, men det ror sig om smA och
inbordes isolerade grupper. Satanismen dr
"nAgot av en anomali
i amerikansk religion". Den satanistiskatraditionen har forts
vidare ndstan helt och hAllet av antisatanisternasfantasifulla motskrifter. Ny"
generationer av satanister har inspirerats
frdmst av de beskrivningar av satanismen
som finns i fundamentalisternas kampskrifter mot satansdyrkan.
De som tror pA en stor satanistisk konspiration brukar ofta hdnvisa till avhoppare
som beriittat fasansfulla ting. En ndrmare
granskning visar emellertid att det tilt
storsta delen rort sig om fantasiberdttelser,
som har mycket gemensamt med deras
berdttelsersorn pAstIr sig ha varit ombord pA
UFOn.
Ddrmed dr inte sagt att det saknas samband mellan satanskult och vAldsbrott. Antalet fall ddr ett sAdant kunnat beldggasdr
dock ganskalitet. 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 ocksAbegAtt vAldsbrott
redan fore sitt satanistiskaengagemang.Satanismens 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 kristendom in av mdnniskor som varit satanister.
MAnga vAldsbrott mot barn har ndmligen
begAttsav foriildrar som trott att barnen varit
djdvulsbesattaoch att djiivulen skulle slAsut
ur barnet.
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Om

ficktjuvar

Ett annat vdlredigerat nyhetsblad iir
The Pseudoscience Monitor, som ges ut
av Midutest Committee fo, Rational
Inquiry, Illinois. I dess oktobernummer
1,989fanns bl a en artikel av polisen Bruce
Walstad om ficktjuvar. Han redogor noggrant for de mest forslagna ficktjuvarnas
metoder. SA noggrant att man ndstan tycker
det dr skont att den fortrdffliga PseudoscienceMonitor har mycket liten spridning.
Hans rAd till ldsarna dr entydigt: "Den
sdkrastefickan att bdra sin plAnbok i ir byxornas 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 vidgning av intresseomrAdetsom ocksAmdrks i
andra amerikanska skeptikergrupper. Man
borjade med att vilja skydda mdnniskor
mot "paranormala" bedrdgerier, men intresserarsig nu ocksAfor skydd mot andra
typer av bedriigerier, friimst kvacksalveri
men ocksA olika former av tjuvknep.

Norge
dr ett
D e n n o r s k aN M o - b u l l e t i n e n
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.mnensom Folkvett brukar ta upp. I nr 4-5 1989iterfinns till
exempel artiklar om siffermagi (numerologi), Hare Krishna-sekten och humbugmedicin. Det sistndmnda dmnet behandlas numera i ndstan varje nummer av NIyFObulletinen.
I nummer 4-5/ 1989 citeras ett stillningstagande frAn det norska ldkarforbundet -Den Norske Legeforeningom alternativ medicin. Forbundet varnar
frir "farorna med en okritisk hAllning till al-
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ternativ medicin", men menar att "det d.rmeningslost att fora en kamp mot alternativmedicin genom polemik i media och/eller
angrepp pA dem som iir anhiingare av alternativ 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 ni e n
De spanska skeptikerna ger ut La Alternatiaa Racional, som innehAller Atskilliga
intressantagranskningar av pseudovetenskap
i Spanien. Varje nummer innehAller ocksA
forteckningar civer nyutkommen litteratur.
Det kommer faktiskt ut en hel del kritiska
granskningar av pseudovetenskappA spans'I.,989
ka. Oktobernumret
tar upp sA skilda
dmnen som UFOn, kreationism och de
pistAdda hiilsoeffekterna av joner i luften,
som artikelforfattaren inte tror mycket pA.

Vdsttyskland
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 alternativmedicin. Aven innehAllet dr mycket kvalificerat. Nummer 3 / 1,989innehAller grundliga
artiklar om irisdiagnostik, grafologi (handskriftstolkning) och New Age-fysik. Den
sistniimnda artikeln, som iir skriven av fysikern Martin Lambeck, innehAller forodande
kritik av Fritjof Capra. Lambeck visar bl a hur
Capra genom stympade citat ger en helt missvisande bild av Bohrs och Heisenbergs uttalanden om kvantmekanikens uttolkni^g.
Sven Ove Hansson
Folkvett . 1/n

En uppgiftf6r journalisthogskolan!
Lennart |ohansson tar i sin programforklaring i Folkvett 1/ Ag upp en synpunkt som dr vdrd beaktande: dags for storre
anstrd.ngningaratt nA ut till de svenska skolorna for att mota den nya vidskepelsen.
Jag tror det blir mycket svArt, for hur ska
det gA till? Kan man fA skolorna att prenumerera 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 regler, men de upphor plotsligt att gdlla ndr man
kommer in pA det intressantaomrAdet alternativ medicin. Hdr florerar reklam for
spAkiiringar, astrologer, figurterapeuter osv.
fullkomligt ohiimmat med adresser sA att
ldsarnakan soka upp dem.
OcksA i insAndare sker reklam, men mer
forsAtligt. Scientologin sprider i massinsdndare sitt budskap. I Strindbergs "Roda rummet" fAr Arvid Falk i uppdrag att skriva en
novell om det nya sjoforsdkringsbolagetTriton. 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
dessaord 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 detta "Astadkommesen lugnande inverkan genom 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
massageavhjdlper rygg- och nackbesviir.
'1,/90
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I sin okunnighet iir insdndarredaktcirerna fullkomligt omedvetna om att de
hjiilper till att sprida vidskepelse och magi,
vilka blivit ett med den alternativa medicinen.
Lika stor okunnighet visar de reportage
som forekommer. Till exempel att figursy
kvinnokroppar. Aningslost berdttar journalisten om hur fett fcirsvinner ndr man
fdster plattor ddr den hjalpsokandevill bti
smalare.Till dem gAr ledningar frAn en dator, som kan stdllas in och pA det sdttet kan
man tillmotesgAkundernas 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 fodelsecigonblicketavgor en
mdnniskas ode? Fodelseplatsoch 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 journalisten? Och de troende naturligtvis? FrAn
rymden kommer ju strdlning. Da mAste
den alltsA foriindra sig frAn timme till
timme, frAn ort till ort. I annat fall skulle
fodelsedatumoch fodelseort vara utan betydelse.
Ibland undrar man om journalisthogskolorna 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 insats. Gor journalisthogskolornas ldrarkArer
uppmdrksamma pA den vidskepelse som
sprids av okunniga journalister. De ir en
skam bAde for utbildningen och journalistkAren.
Karl-Ivar Gabrielson
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ArsmOtet 199O
Foreningen Vetensk"p och Folkbildning hade sitt Arsmoteden 29 mars 1,990pA
Fysikum i Stockholm. Ett tjugotal personer
deltog.
Per-Olof Hulth
omvaldes som
ordforande. Per-Olof dr elementarpartikelfysiker och verksam vid Stockholms Universitet. Till kassor valdes Ulf Lindstrdm, som
d.r teoretisk fysiker och har samma arbetsplats som Per-Olof.
Till styrelseledamotervaldes dven Sven
Ove Hansson (forfattare), Gunnar Steineck
(ldkare inom cancervArden och frAn och
med detta nummer regelbunden medarbetare i Folkvett), Lennart ]ohansson
(samhillsvetare vid FOA) och Hanno Ess6n
(fysiker vid KTH). Till suppleanter i styrelsen valdes ]onas Soderstrom (journalist),
Niels Hovmoller (ldrare) och Lars Hedenis
(biolog).
Arbetsfordelningen inom styrelsen
(utom ordforande och kassor) kommer att
beslutasvid dess konstituerandemote.
Till revisorer valdes Lars-Olof Pettersson och Kerstin ]on-And. Till revisorssuppleanter valdes Margareta Blomberg och ]an
Aman.

Gunnar Rosell irets
bildare

folk-

Efter Arsmotet delade Per-Olof ut
utmirkelsen ".A.retsfolkbildare" till Gunnar 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. Tidigare pristagare kommer ocksAatt fA diplomet kompletterat med en bild av Folkvetten.
Rosell hdll sedan ett foredrag om sitt
arbete som medicinsk journalist vid Aftonbladet. 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 insikter om sjukvArdens brister och svArigheter. Samtidigt gav hans foredrag inblickar
frAn arbetet pA en kvdllstidningsredaktion,
med dess snabbabeslut och snabbanyheter.
Om pressbevakningenav Arets folkbildare
och Arets forvillare
berdttas i
PressnotiserpA sidan 16.
Sven Ove Hansson

Till ny valberedning utsAg motet Pertti
Poutianinen (sammankallande), Anna
Schytt och Kerstin ]on-And.
I ovrigt f attade motet de gingse
Arsmotesbesluten:godkdnde styrelsens och
revisorernas beriittelser samt bokslutet och
beviljade den avgAendestyrelsen ansvarsfrihet.
Arsmotet beslutade att uppmana alla
medlemmar att hjiilpa till med att rekrytera
nya medlemmar.
Sven Ove Hansson
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Bokslut for
ForeningenVetenskapoch folkbildning

Ar 1e89/90
Behrillning uid drets b6rjan
Bankbok, PI{ 3603 28 2732I
Postgiro,6 35 9I - 2
Progek, konto 212
I{ontant kassa

7.180:50
3.261:01
14.605:30
74:70
25.L2I:5I

25.12I:51

Inkomster
IVledlemsavgifter
P renumerationsavgifter
Diverse konton

24.370:00
4.475:00
2.730:05

31.575:05

0:00*
3.110:05
58:80
4.845:00
953:89

8.967:74

Utgifter
Tryckning Folkvett
f)istribution
I(ontorsmateriel
Progeks tjinster
Diverse lionton
Firdndring

22.6073L

22.607.3L

Behdllning uid d,retsslut
Bankbok, PI( 3603 28 27321
Postgiro, 5 35 9l - 2
Progek, konto 212
I(ontant kassa

7.52L:55
2.!38:27
37.994:30
74:74
47.728:82

47.728:82

* Tre utgifter
f6r tryckning om 6858:00,?345:00och 7060:00har betalats frin ett NFR
kontrakt pi 30000:-som foreningenhar tillging till mecl NFR som fiirvaltare. Detta konto
har nu belastatsmed (inkl. en utgift om 6253:00under buclgetS.ret
1988/89)27516:00.

/

Stockholm900304
/
/
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^

La.*A;- fr- C{^--{
I(erstin Jon-And
Iiassor
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Arsberzittelse fiir Vetenskap och Folkbildning

1989

Antalet medlernrnar
Den 1 jan 1989 var medlemsantaiet i toreningen 272 och den 1 ja,nuari1990var det 269 stycken. Antalet
b e ta l ande pr enum era n te r p i l ro l k v e tt v a r d e n 1 j anuari 1990 98 st.ycken.
Sty r els en s am m a n s i i tt n i n g
Be rn t B r ehm er , s

Sven Ove Hansson, o vice ordf och ansvarig utgivare {<ir Folkvett
Per Olof Hulth, o ordforande
Sva,nteJansson, 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
Medlemsavgiftenunder 1989har varit 100:-och prenumerationsavgiften
?5:-. Det beslotsp5.medlemsm,iitete
2511190alI behi.lla samma avgifter f<ir 1990. Kassabehillningenvar 1/1/89 25.100:-och den l/t/90
47-728-. Ett engingsbidragtill t'olkvett har ld.mnatsav forskningsr6det(NFR).
Medlemsm6ten
Arsm6tet 1989h6lls pi Ton.rTits experiment i Siidertiiljeden 27 april. I{las Freskvisadeexperimentverkstaden.
Ett medlemsrn6te("h<istmdtet") hiills 25 januari 1990 di professorHarry Bostrrim talade om sina undersrikningarom ska.dorvid a.ltemativmedicinbehandlingar.
Ett 25 tal personerdeltog.
Folkvett
Tidningen Folkvett har kommit ut med 2 nummer under 1989 (det sista sonr blir ett dubbelnummer
kommer v6.ren90). Ett ledande tema har varit serienour antroposoferua.Ett nytt tema i Folkvett i
framtiden blir troligen pseudovetensliap
vid de svenska,
universiteten( Hogskolanslagvattenmd,rken).
Arets utmfrrkelser
Till irets folkbildare utsi,gs Gunnar Rosell ftir hans medicinskaartiklar i Aftonbladet. Till utmiirkelsen
irets f<jrvillareutsigs den statliga alternativmedicinkornmittenfrir dessrekommendationerom frisliippande
av alternati behandlingsmetoder.Ett pressmeddelande
sindes ut dagalna fiire ny6.r.
Inf<ir verksamhetsiret
1990
Infor verksamhetsa,rets
1990vill st.r'relsen
lterigen franrhal l a rnal sti tl ,ni ngettatt arl teta,for att f6 fl er a och
aktiva,remediemurar. Rl a biil rnan forsoka att, 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
de andra universitetsorterna.I{ontakter rned de ovri ga nordi ska foreni l l garna skul l e l i utrna l ecl a till ev
gemensamnla,
akti vi te1,er.
S t o c k h o l n2 7 n r a r s 1 9 9 0
Styrelsen

24

Folkvett .'1,/90

