Stiarnor och krikf 6tter
BAde grafologi och astrologi dr falsifierbara fenomen. BAda har ocksA vid mAnga
studier och experiment falsifierats. Men
iindA tror mAnga mdnniskor pA dem.
Varfor? frAgar sig psykologen Adrian Furnham i New Scientist26/7 1991.
En forklaring, skriver Furnham, till att
tron pA grafologi och astrologi dr sAutbredd
kan vara att det finns ett behov av att
vdrdera, beskriva och mdta mdnniskor. Otaliga studier har visat att det inte gAr att
avldsa personlighet och egenskaper uren
persons handstil. AndA stAr det alltsomoftast i de stora engelskatidningarna om hur
grafologer anlitas av t ex banker och finansbolag ndr de anstdllerfolk.

soner nappade och fick som svar identiskt utformade horoskop. Mer iin 200 skrev tillbaka
och beromde honom for hans skicklighet och
triiffsiikerhet!
Det vi vill hora om i ett horoskop dr
vdra positiva egenskaper,skriver Furnham.
Men allt behover inte vara positivt. Det dr
bara bra om nAgon liten forsiktig kritik skymtar fram ibland (kommentarer som till och
med skulle kunna uppfattas som komplimanger). Experiment visar att vi dr fem
gAnger mer bendgna att accepteraoch kdnna
igen oss i positiva omdomen dn negativa.
- Men en god sak kanske dndA horoskopen
for med sig. De kan niimligen vara
sjdlvuppfyllande. Eftersom vi tycker att de
positiva utsagorna stdmmer kanske vira
positiva egenskaper forstdrks av att ldsa
horoskopen. Den som fAr hora att "eftersom
du dr jungfru dr du en iirlig md.nniska"
kanske ibland blir aningens drligare, skriver
Adrian Furnham.

Medvind f6r akupunkturen
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En annan forklaring till att grafologer
och astrologer anlitas iir att deras utsagor
paradoxalt nog ofta tycks std.mma.Men orsaken till att de stdmmer dr att de dr sA
generellt utformade att de skulle kunna
stdmma som beskrivning pA vem som
helst.
I slutet pA 60-talet annonserade en
frps\ psykolog i nAgra stora tidningar och
erbjod sig stdlla horoskop. Hundratils perFolkvett . 2/91

"Nu dr det
bevisat: Akupunktur hjdlper"
dr den triumferande rubriken i Aftonbliaet
den 15 april 7991,.Vad det handlar om dr en
kartldggning av forskning kring akupunktur.
Den har utforts av professor Sven Andersson
pA uppdrag av Socialstyrelsen.
Andersson konstaterar att man nAtt goda
resultat med akupunktur mot bl a bensAr,
urinvdgsproblem, alkoholism och narkomani. Dock varnas for kvacksalvare
akupunktorer hor hemma inom den svenska
sjukvArden.
Men akupunkur kan ocksA ha en stor
placeboeffekt:
- Tdnk att fe traffa samma ldkare vid
flera regelbundna behandlingar. Han bekantar sig med dig, tar i dig och talar till dig under den tid behandlingen tar. Det sker i en
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lugn miljo och gor inte ont.
MAste vi ta till akupunktur for att fi en
mer personlig och engagerad vArd som fir
ta tid, undrar jug i mitt stilla sinne.

D e n o v e t e n s k a p l i g eF r e u d
"Sigmund Freud, psykoanalysens
fader,
overdrev resultaten av sin terapi, drog vidlyftiga slutsatserpA grundval av for lite fakta och var i flera avseendenklart ovetenskap-lig."

Det dr bl a genom intervjuer med Freuds
fore detta patienter som bristerna i Freuds
forskning blivit kdnda.
"Freud levde
inte upp till grundldggande vetenskapliga principer om
oppenhet som tillAter andra att granska ett
arbete", siger Frank Sulloway, professor i
vetenskapshistoriavid MIT i USA.

Den ovetenskapliga
psykoanalysen

Omdomet kommer frAn amerikanska
Under denna rubrik skriver Bengt Carlsvetenskapsteoretikersom har granskat
son om psykoterapi som behandlingsform.
Freuds teorier. Synpunkterna presenterades
"Om psykofarmaka
varit den gamla mepA det stora AAAS-motet i Washington i
delklassenshopp om lindring vid psyk-iska
februari och rapporterades i Goteborgsbesvdr, dr psykoterapi den nya medelposten 21 februari.
klassenshopp om bot."
Carlsson beskriver psykoanalysen som
en hybrid mellan en objektiv naturvetenskap och en subjektiv, metafysisk ldra. Hdr i
grdnslandet mellan vetenskap och spekulation
moter vi dess "typiska oklarhet och flex,f
ibla natur". Skulle den enbart hdvda rent na\A\
\
turvetenskapliga ansprik skulle den
(l.
oundvikligen bli overbevisad och forlojligad.
Under decennier har det gjorts forsok att
mdta effekterna av psykoterapeutisk behandling. Men ingen har hittills med gdngsevetenskapliga metoder kunnat bevisa att psykoanalysen dr effektiv som behandlingsform,
skriver Carlsson.
Anna Schytt
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