
g

of bailre
vetande

av Lennart Sjoberg

Landets psykologiprofessorer vet mycket vil
att psykologverksamheten vid domstolar och socialbyrier
i stor utstrickning saknar vetenskaplig grund och nirmast

ir att beteckna som ren vidskepelse.
Men de gor inget et detta. Varf6r?

venska domstolar och andra
myndigheter anlitar psyko-
loger med s.k. dynamisk-pry-

kologisk inriktning ftir utredningar
som laggs till grund ftir livsavgdrande
beslut. Det kan gella domar eller so-
cialnd.mnders beslut om omhender-
tagande av barn.

Sjiilvklan skall sidana viktiga be-
slut grundas pt basta mcijliga infor-
mation, och ndl det dr fttg" om ve-
tenskaplt$ h6$ utbildade experrer,
skall deras omdomen givewis grun-
das p5. ett vetenskapligt underlag som
stlr sig i ljuset av den internationella
forskningen pi omri.det. Om dema
inte dr fallet, har samhallet med sina
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universitet och de ledande forskarna
ett system som skall trida i funktion
och peka pi. de missftirhlllanden som
rlder.

Hur dr der i vi.n land? Fungerar
dema system som det dr t?inkt? Lit oss
se nd rmare pipsykologu$ildning ocJl
psykoloryerl<samhet.

Psykologutbildningen i Sverige
ba.seras i stor utsui.ckning pt fcirSld-
rade larobildningar som bevisars vara
felaktiga och ledatill ineffektiva eller
rentav skadliga former av behand-
ling. Utbildningen smeker fordomar
och vanftirestillningar medhi.rs och
skapar hos dem som genomgl.r den
gehcir For en idi om den kliniska

psykologens omnipotens, d.v.s. am
det finns en sons psykologkompe-
tens som o mfatrar alla qper av md.nsk-
lig och social problematik och att
denna grundas i dynamisk teori och
klinisk erfarenhet, sarnr egenterapi.

Iddn med egenrerapi er att den
skal I gci ra psykoiogen mo ts tln dskraf-
tig mot diverse mdnskliga felhand-
lingar och tendenser och grira honom
ellel henne speciellt skickad aff avge
orakelbetonade intuitiva omdtimen
om sina medmd.nniskor. Men ingen
forskning finns som stodjer dessa
enorma ansprik

Eftenom dynamisk terapi enbarr
har placeboeffekter (mera derom se-
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nare) finns det ingen som helst anled-
ning att anta att psykologernas egen-
terapi skulle gcira dem benre skicka-
de till nlgonting, wdftom. Och skul-
le man stllla flegan om vilka grunder
ett uttalande vilar p!. ff.r man anting-
en hora nlgot om klinisk intuition
eller nlgon totalt spekulativ grund
ftir att uwdrdera svaren pi ett projek-
tiw test. Mot denna subjektivism stlr
logisk analys som effektivr uwecklas
av Scharnberg [:01.

Finns nigon vetensltapli$ grund
f6r den dynamiska psykologf,n?
L:iget i wensk psykologutbildning och
psykologverksamhet d.r ett helt annat
iin det man kunde inbilla sig fran
enban kunskap om utanverken t551.

Psykologutbildningen saknar i
minga avseenden kontakt med den
moderna forskningen som bedrivs
vid universiteten. Professorernas in-
flymnde iiver och intresse ftir denna
utbildning Zir marginellt. I stillet har
utbildningen lagts pi. s.k. dynamisk
grund, d.v.s. psykoanalysen eller ni-
gon av dessa moderna efterftiljare.

Men dr inte dena helt OK? Ar inte
psykoanalysen en banbrpande ut-
veckling inom psykologi och psykia-
tri som visat pfi. mtnga berydelsefulla
sanningar?

G runderna ftir den psykodynamis-
ka verlaamheten ir vetenskapligt yr-
terst dubi0sa- Debatten om Freud i.r
extremr omfanande [5; 6;7; l1; l9;
3l;321och allder sti,ller sig numera
wMande till sanningshdten i hans
pfutidda "observationer" 

[45; 46].
I Freuds skrifter finns mi.nga mor-

sdgelser och hisnande spekulationer.
Hans upptagenhet med sexuella be-
teenden som ftirklaring rill "hysteri"

och andra neurotiska problem Fore-
faller egendomlig och srereoq?; ona-
ni och 'latent homosexualitet" ir fa-
voritftirklaringar till det mesta. Ka-
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strationsfi.ngest och Oidipuskomplex
i.r emellenid enban spekulationer och
hans syn pl den kvinnliga uwecki
lingen verkar minst sagt ensidig.

- Fr9ud1 slT pt hur vetenskaplig
kunskap kan baseras pl. kliniska iakt-
tagelser var likaledes rnycket ensidig.
Den experimentella meroden dr och
forblir ncidviindig ftir an eablerat.eri
terapieffekter - se Gri.inbaums urom-
ordentlig intrd.ngande vetenskapste-
oretiska analys av psykoanalysen I t g] .

Psykoterapi och dess effekter dr
virda eft s?irskilt omnimnande.
Forskningen har funnit an de flesta
former av samalsterapi har likana-
de, modesta, effekter [51]. Det ver-
kar som om det handlar om sugges-
tionseffekter och kanske effekter av
an ff. "tala 

ut' och kinna ett visst
socialt stdd.

Psykodynamisk terapi av den ena
eller andra formen har inte plvisats
ha unika effekter utover dema; nigot
ftirenklat kan man alltsi sdga an det
enbart handlar om placeboeffekter,
om sockeqpiller. Svanberg och Stiles
visade i en meta-analys av 19 studier
an kornids psykodynamisk terapi vis-
serligen hade effekr, men att denna i
viss min ftirklingade <iver tid och var
mindre il.n effekterna av kognitiv te-
rapi och beteendeterapi tla1.

Fdr merabestiende effekter mfute
man anvinda sig av olika former av
beteendeterapi och kognitiv terapi.
En sammanstillning av 150 under-
scikningar av psykoterapi med barn
och ungdom [68] visade nyligen am
1. Beteendeterapi ?ir klam binre ii.n
andra, inklusive dynamiska, meto-
der.
2. Psykologutbildade terapeuter gav
sd.mre resultat i.n terapeuter utan si-
dan utbildning.

Detta dr sannerligen resulrat som
gtr helt emot den psykologutbild-
ning som svenska universiter ger.

Herdll kommer att den dynamiska
terapin oftast dr mycket, mycket dy-
rare in den mera effekdva beteende-
terapin. Dena i.r resultar som dltst
pivisats i omfattande forskning, och
de har onekligen viktiga pra[tiska
implikationer. Men de har dven myck-
et viktiga teoretiska implikationer.
Om inte dynamisk terapi har de ef-
fekter s-o1 pfuttns lir dEt onekligen
nigot fel med den bakomliggande
teorin.

Ta Freuds pisti.enden om sym-
tomsubstitution. Denna idC gtr ut pi.
att pqykiska problem o ch pro-blembe-
teenden lr "symtom' pl, nl.gon bak-
omliggande problemaiik, eri'omed-
veten konflikt'. Om man lyckas be-
handla bon symtomet med beteen-
deterapi har man ju inte avldgsnat
den verkliga orsaken, enligt Fieud,
och i stillet borde ett anttat, och

fanske mycket virre, symrom upp-
komma- Men forskningen visar att
symtomsubstitutio n inte foreko mmer
157). Om man behandlar t.ex. sing-
vltning med en form av beteendete-

Ilpi- ftirsvinner sinrydtningen, allt
blir b:inre i barnets varld, oih negra
p{_raproblem dyker inte upp i stal'iet
3et.

Falska minnen
D.l -uppblossande debatten om pi.-
sttdda minnen av det som varit bon-
lriingt, med itftiljande katastrofala
konsekvenser ftir mtnga familjer [39] ,
speciellt i USA, har eti ni.ra samband
med Freud och psykoanalysen, som
dverrygande pivisa$ av Crews Fl.
An det finns minnen som bormrings
i gs1'koandytisk mening i.r emellei-
tid fonfuande, efter 100 er, kontro-
versiellt och inte vetenskapligt bevi-
sat [20; 2l;25;29;30; 43; 69], iven
om mlngakliniker, inklusive en ord-
forande i amerikanska psykologfor-
bundet [13], rycks ha en bergfrut tro



pl saken. I en aktuell civersikt sdger
Bowers och Farvolden l2l att bon-
trdngning, orn det finns, d,r ett sdll-
synt fenomen och att

'Minga klinikn, -fifro Fratd och

famtt, har alluarligt undnshatut
suggestionens ffiht pd rninnm och
n o sfira trillningar. D mna ander-
skanning har gjort aurcna ?dtimar
sdrbara ftir suggtrtrafu hdgkomsttr
aa suuelk iiuergrepp undn bam-
domen."

(sid j5t.

Aktuella surveyunderscikningar i USA
och Storbritannien har visat aff en
berydande andel avde terapeutersom
besvarade frlgorna anvdnde sig av
suggererande tekniker ftir att produ-
cera "minnen" 

[4]; 42). Svarspro-
centen var mycket ltg i den sistnlmn-
da undersokningen,22 procent, och
det finns nog anledning aff tro am de
som inte svarade var rldda att e>po-
nera metoder som kunde kritiseras.
Terapeuterna rycl$ vara mycka obe-
ni.gna att ge forskare insikt i den
verksamhet de bedriver [1].

Tron pl bornr?ingning d.r numera
en mycket vanlig " sunt fornuft "-upp-

fanning och den sprids dven av svens-
ka psykologer, t.oL av Christianson
[3] . Det ?ir faktiskt ingen enkel sak att
bevis a att bo rnrdngning existe rar l22J .

Ta ett fall som Christianson ofta
iberopar. En svensk kvinna blev vild-
tagen och misshandlad till medvets-
loshet; ndr hon vaknade upp hade
hon glomt handelsen och minnet av
den liom tillbaka ftirst senare. fu det-
ta ett fall av bontringning eller ii.r det
ett fall av hjtunskadC Ingen vet.

Den'rituella satanismen'
Den mest extrema och sensationella
formen av iteruppviclcra'minnen'
av dvergrepp ror rituell satanism t371.
Ar det nigot att tro pt3 USA:s polis-
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myndigheter uppger sig aldrig ha
kunnat belagga nigot fall av satanism
[28].

Aven om det finns sldana sekter
som i.r skickliga pi. att drilja sin verk-
samhet dr det mycket svin an ffo att
inte nlgot fall skulle haavsliijats. Det
ryck rtira sig om en vandringshisto-
ria av ryp rlnan i pizzen. Nigot lik-
nande tycks g?illa odokumenterade
pi.sdenden av Christiansson om att
seriem<irdare i USA praktiskt taget i
samdiga fall utsatts ftir sexuella over-
grepp i barndomen.

Satanismen tycks vara en sorts sis-
ta uwdg for dem som i minnesterapi
inte funnit nlgon ftrb:ittring utan
snarare starkt ftirsimrat tillsti.n dt37l.
Om patienten inte blir bettre av arr
"minnas" sexuella <ivergrepp inom
familjen sfi. mlste orsaken vara aff
nlgot d.nnu vd.rre har hant. Satanis-
men "upptdcla" alltid i terapi.

Tron pi satanism rycla vara en
modern, sekulariserad, form av tron
pi. hlxor som ledde dll minga trage-
dier dal barnvinnen spelade en vikrig
roll [4; 231. lSverige var ftirhillande-
na likanade [56]. Den aktuella situa-
tionen i Sverige har likaledes relate-
rats till haxranegi.ngarna i svunnen
tid [38].

Loftus har visat att det i.r mycket
enkelt aft s rggerera fram falska'min-
nen. Barn kunde t.ex. ffs aff 'min-

nas" att de blivit bornappade pi. ett
varuhus nigra ir tidigare. Efter en
inledande welaamhetkom de atrom-
fama dessa pseudominnen med stor
tilltro. Experimentella forskare har
rapponerat liknande resultat [27].

Neisser och Harsch bad srudenter
rapponera slniftligt de exakta om-
stendigheter under vilka de fick hcira
om Challengerkatastrofen I 9 86 Bay
Efter 3 lr ombads de ge samma rap-
pon igen. Atskilliga hide gjon srora
Lndringar i sin historia och de var

likafullt helt sekra pl sin sak och
kunde inte tro sina tigon nd.r de kon-
fronterades med sin ursprungliga ver-
sion.

En forh<irsledare medtilamod och
makt kan nog ft barn atr "minnas' i
stoft sett vad som helst, och dven att
btirja fabulera om egna fanmstiska
tillagg, kanske for att behaga ftirhors-
ledaren och kanske ftir an mowerka
en inre gnagande weksamhet och
smd.rtan av eff diligt samvete.

Upprepade ftlrhcir av en vittne
tyclc kunna leda till att vicnet upp-
lever allt st6rre sd.kerhet i sin uppgif-
ter, utan att dessa samtidigt blir mera
ritwisande [53]. Ju mera siker ett
vittne irpl sin sak, desto mera trovir-
dig ?it han eller hon i andras rigon,
men sambanda mellan vitrnets si.-
kerhet och konektheten i virtnesml-
let i.r mycket svagr (om d.n positivt)
t401.
'Barn liuger inte'
De n enklaklyschan "barn ljuger inte"
[8] er kanske ett unryck for ett miss-
riktat forsok an "sri. pi. barnens sida",
men resultatetkan bli katastrofalt for
alla inblandade om oskyldiga fhlls.
Barn ar maktl<isa och svaga, och logn
dr den svages ftirsvar mot ftinryck.
Hur skall ett barn kunna ftirutse vad
en daghemsfo resti.ndarinn a kan go ra
med de war som pressas fram?

An ha medverkat vid nigot si for-
nedrande och pinsamt som produk-
tion av porrfilm kan vara nlgot man
helst inte vill tala om, och der i.r
enkelt att i stillet sdga art man inte
minns - darmed inte sagt am detta Ir
vad som faldskt hiint i de alcruella fall
som beskrivits i pressen, bara att det
dr en miijlig hlpotes och an det inte
Ir enkelt att belagga bornrdngning i
psykoandysens mening.

Den tillzimpade kliniska psykolo-
gin htller pi an spricka upp i fogarna

I
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pi. grund av de enonna motslnning-
ar som skapaa av minnesterapin och
debatten om den. FdseMemorySyn-
drome Foundation (FMSF) har lyck-
ats mobilisera mi.nga skickliga och
engagerade forskare (Lofrus, Offshe,
Crews m fl).

Pl. en par er har ett tioal bricker
publicera$ som gtr till attack mot
minnesterapeuterna. Dessa bocker dr
ocksi i flera fall mycka skickligt skriv-
na och vdl argumenterade. I vissa
uppm?irksammade rlttsfall har FMSF
och nd,rsti.ende forskare lyckaa fr
resning och frikannanden. Skade-
sdndsprocesser har btirj at drivas mot
minnesterapeuter.

Ett starkt hot har uwecklats mor
psykologins kernverlaamhet: psyko-
terapi. De fackliga organen borjar nu
agera och gl. till motangrepp.

Psykologin har, sigs det, aldrig i
modern tid havdat att minnet dr per-
felc; wlnom Ir det en dlmht om-
fattat uppfanning bl and minnes fors-
kare att minnet i.r i hiig grad en friga
om konstrulcion och am falska min-
nen dr vanliga

Mot dena kan havdas atr ft trott
nigot annat, men att det inte handlar
om vad minnesforskare anser utan
om naiva forestiillningar bland klini-
ker, som onekligen ofta rycla tro pi
minnet som ett fotografi.

Framvlxten av minnesterapin vi-
sar pl bristen pi. sp?irrar mot vissa
former av wdrmisk dvenro hos rera-
peutetablissemanget (j iimftir t. or. Ja-
novs pt,7}-talet si. populera primd-
skriksterapi och andra dagslindor).

Kritikerna av minnesterapin har i
sina led tyvirr en del personer som
forletts till alltftir offrema uttalan-
den. Men ende, att ftirneka aff trage-
dier framkallats av minnesterapeuter
torde vara en hopplost foretag, lik-
som det Lr omdjligt att helt frislriva
professionella terapeuter frin dessa
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excesser. lftitikernas mission fram-
stlr i mina ogon fonfarande som
ytter$ angelagen och i allt visendigt
riktig.

Prciektiva test
En annan problematik har vi i de
projektiva testen som har uwecklats
inom den dynamiska skolan. Kanda
internationella exempel dr Rorschach
och TAT. I Sverige har vi egna vari-
anter i Ericametoden som ofta an-
vlnds inom barndiagnostiken och
DMT, ett test som har anvints ftir
urval inom arbetspsykologiska till-
li,rnpningar och som f;ltr en enorm
uppmirlaamhet i media.

DMT har kommit att spela en
speciellt viktig roll eftersom resret
med i.ren har blivit negot av eft natio-
nalmonument. I de mest skilda sam-
manhang srciter man pl. testet och
lritiska synpunkter [54) mtits med
en blandning av hdpnad och misstro.
Testet har helt enkelt kommit an bli
en grundbult i propagandan ftir dy-
namisk prykologi.

F6rvunna data
Testet har pistitts kunna predicera
haverier inom flyryapnet. Piloter som
vid tesming indianiagningen till FV
har visat sig vara "DMT-belasade"

pestas sedan haverera med stor san-
nolikha. En doktorsavhandling fram-
lades vid Lunds universitet lr 1978
och enligt denna skulle der finnas em
starkt samband [35] mellan testresul-
tat och haverier.

F6r nigra lr sedan fick jag i upp-
dtrg av FOA och FV an nirmare
studera de grupper av piloter som
genomgitt testet i slutet av 60-talet-
det visade sig dfi. an data plockars bort
ur arkiven! Trots stora anstrd.ngning-
ar har det varit omiijligt an finna daia
eller ta reda p5. hur de kan ha ftirsrnrn-
nit.

tl Psykologutbild-
ningen iSverlge
baseras i stor

utstrickning pi ftirildra-
de lircbildningar som
bevisats vara fielaktiga
och leda till inefbktiva
eller rentay skadliga
fomer aY behandling.



Utlandska edarenheter av resrer
ryder inte pi att det har nlgot ni,mn-
vd.n samband med pilotftirmiga- det
dr bara skandinaviska undersokning-
ar som sambandet c.r rydligr Em tro-
ligt skil till dena dr att resrers kon-
struktrirer har haft tillgtng till facit
ndl de uwdrderade resultaten. Detta
harklan angivits i en annan,likaledes
ofta citerad, undersrikning av sam-
bandet mellan resrer och olyclabend.-
genhet hos yrkeschaufti rcr [6L; 62].
Liknande misstankar kan man haom
Ro rschachprotokollens uwdrdering i
en "klassisk" svensk studie av ung-
domsbronslingar 1261.

Det dr pinsamt uppenban att det
d,r hur enkelt som helst art lfuga tolki
ningen av testdata tillrftta nd.r man
vdl vet facit ftir en person. Validering
av test ffr inte gi till pt det sinet.
Ande har man l/ckaa bygg* upp en
mediamyt och uoligen skapar srora
privatfti rmcigenheter pl. denna grund-
val.

Tester anvinds id.g av dryg l0o/o
av rekryteringskonsulterna i Stock-
holm - inte en enda av dem hade
gjon nigon uppftiljning av resrers
dllfttrlitlighet ftir urval i dessa "civila"

sammanhang. Vid ftrfregan hanvi-
sar de till de arbeten jrg j*t citerat.
En grundlig genomgfi.ng av resrers
empiriska och teoretiska sarus kom-
mer inom kort aff presenteras.

Subiektiva
psykologbediimnintFr
I ntuitiva omd<i men av psykologer har
befunnits sakna giltighet; enkla sam-
manvigningar av em objektivr data-
underlag d.r mycket bfttre 19; 16; 17;
33]. Dena iir nigot som inte dr unikt
ftir just prykologer [63] uran for alla
former av professionella omdomen
som inte dr baserade pe en god teori
och ftr snabb och rydlig i.terkoppling
si att inldrning kan :iga rum t527.

_ Kliniska psykologer och psykiatri-
ker gcir mycket ofta ansprik pi. att
kunna. gdra subdla sam manvilgning
ar av komplexa dataunderlrg, men
forskningen pi. omrl.det visar in der-
ta dr rent cinsket:inkande frin deras
sida [12; 67].Dirynostiska bedOm-
giryarynrycker en enkel likhetsregel
U4l, eller vad lGhneman och TvEr-
slcy kallat representativitet t64).

Detta inneber i sin tur att man helt
felbedcimer diagnoserna om bedrim-
ningar gdrs av personer ur en annan
population in den man baserar sin
ertarenhet p5- Ett symtom kan vara
diagnostiskr i :l populqiol av pa-
tienter, som en klinisk psykolog arbe-
tat med, utan amvaraupplysanle i en
grupp av normala personer, som han
eller hon mciter inom en annar ar-
be$omrlde, Lex. vid olika former av
riins liga prcivningar.

il otstddiga bed6mningar
Her finns en av nycklarna till varftir
klinikerna patologiserar sina (norma-
la) medmi.nniskor. I samband med
skadestindslrav ogh dylil$ t<an gi-
vewis dnnu hogre ftirekom$ av psy-
kop_ato logi ko rim a an diagn osticeras
1441. Expenis pi ea omr{de, klinisk
psykologi, leder inte dl expenis pf,.
ett annat som vimnespsykologi - or-
penkunskaper och expertftir-ag* iit
inte overftirbara mellan omri.den [t 5] .

Vittnespsykologin har i Sverige ut-
vecklats till en specialistdisciplin ge-
nom Trankells [59; 60] och Holger-
sons [24] arbete.

Justitieri.det Gregow stiller sig i
en anikel [18] skeptisk till prykolo-
giskt stcid ftir bevisviirdering-och rak-
nar i stiillet upp eft antd "objektiva"

kriterier pi utsagor, som domstolar-
na borde anvd.nda (logisk konsistens,
ftirekom$ av detdjei etd. Anikeln
innehiller flera ueffande iakmagel-
ser, t ex:

'Psykohger 
som anlins i incestmll

tychs ofu uisa stor stiherhet i sina
slufrafra. Utukndma har m"inga
gdnger a ait p dfall4ndz kategoriika.
Samtidigtfiheholnrner det, in rnna
df ? ?Vlolog anlias, att dc giir
olika bediimningar."

(sid..512)

Noteras kan an Gregow anser aft
utsagor av psykologer som behandlar
milslganden inte Scir tillmdtas stcirre
legyde-lle och atr han ?ir mycket skep-
tisk till ftirekomsten av ltervunna
minnen - sldana kan inte leggas dl
gjuttd for en_ fhllande dorn-"enligt
Gregows uppfanning.

Denna auktoritativa anikel av en
domare i hiigsa domstolen iir pi

ryingf sitt bdanserad och sympa-
dsk Slutsamen blir:indl diskuiabil -

19 !.h*nbergs ingiende diskussion
1471. D epsyk-ologlt ro - skall anlitas
i mll av denna q? (incestmel) :it
gdig, Gregow barnpsykologer och

.Uq"ry*iauiker, medan vittnespsy-
kologisk orpertis inte tycks anses vara
av storre vdrde vid beyisvi,rderingen.

Men alternativet, den "objektiva"

bwisrlrderingen som domsroletr sjdlv
har am utftira, dr inte betryggande.

Dels finns mi.nga e*empil pl att
wenska domstolar anftin sliel 6r sina
slutsatser som ir minst sagt svaga [38;
48; 491. Om LoL en hilsfuande
grlter- under ftirhrir i rltten 

"tycks

detta bidra till an starkt <ika hennes
trovirdighet - men uppenban kan
starka emotioner dven bero pl an
man lemnat osanna uppgifter om ett
nd.ra anhcirig.

Dels finns det en livakde interna-
tionell vittnespsykolo gisk 

"fo 
rskn ing

om bevisvi.rdering och u$agors san-
ningwird e 165;661. Der lrJvi.n att
avslcijaen lcignare - de flesta tror sig
om att ha en god sidan ftirmlga men
ytterst fi. har den [10]. Sakkunskap
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inom omridet skulle kunna tillfora
domstolarna berydande kompetens -
det i.r tragiskt om en strid mellan
psykologfraktioner ger juristerna
kiinslan att alla psykologer pratar i
naffmossan.

Ty det finns psykologer och psy-
kologer. De psykologer som mereller
mindre aningslost sysslar med sub-
jektiva bedomningar ryck inte veta,
eller inte bry sig om, att det helt
saknas forskning som stcidjer de kraft-
fulla slumatser som de sdindigt redo-
visar.

Den dynamiska kliniska psykolo-
gin har gjon em katasuofalt misstag
nd.r man lemnade den speciella kli-
niska miljii der dessa metoder ut-
vecklats och anvd.nts, kanske medviss
framging, och gav sig in i an stilla
diagnoser av betydelse i domstolars
eller socidbyrlers konkreta beslut om
minniskors liv. Fonroendet ftir deras
verksamhet vittrar bort, skadestinds-
rimegingarna blir allt fler [13].

Akademiernas tystnad
Man kan undra varfor denna egen-
domliga och inskrd.nkta begrepps-
vdrld, i grunden spekulativ och uran
empirisk grund och med i.tskilliga
inslag som verkar vara ren humbug,
kunnat flen sifastgrepp <iver svensk
psykologutbildning. Och man kan
undra varfor inte forskarna reagerat
utan passivt li.tit det ske.

Det dr en friga som har sina histo-
riska svar men jag skall inte gi in pi.
dem i dena sammanh*g. I en litet
land som Sverige dr det qw?lrr ofta
nigra ft. personer som sdtrer sin prL
gel pi. en verksamhet, och den kan
darfor rlka hamna liter var som helst,
efter dessapersoners tycke och smak.
Det i.r mera fruktban am diskutera
vilket ansvar forskarna har och varftir
de inte lever upp till det.

Vad d.r en professors slcyldigheter?

FOr.X\rErr r r9g7

Givewis krevs forskning och under-
visning p5. hcig vetenskaplig nivfl, dven
deltagande i universitets- och forsk-
ningwi,rldens administration, d.v.s.
sakkunnrguppdrag, uppdrag i forsk-
ningsrid o.s.v. Hdrom finns inte de-
fade meningar uran det Lr rena sjllv-
klarheter.

- Men enligt min bestimda upp-
fanning finns det oclal. ett och annat
och vidare anwar ftir atr bevaka den
vetenskapliga standarden hos den
prakdskaverlaamher som faller inom
professorns kompetenso m rflde.

Aot.g att kvaclaalvare skulle an-
stlllas av landstingen eller domsto-
larna och dar erbjuda tj?inster som
helt saknade stcid i modern forsk-
ning. Skulle vi inte vdnta oss att med-
icinprofessorerna skulle pitala och
protestera mot en sidan verksamhet?
Vem skulle annars gora det? Samhal-
let har ju inriuar universiteten just

Ft "T skapa en resrus av verenskaplig
kunskap som kan anvdndas bl.rftii
detta ?indamil.

Professorema har ff.n en enormr
stort ftinroende av samhallet. Om de
inte anammar sitt vidare ansvar utan
enban tolkar sin uppdr4g i den snlva
berydelsen av egen undervisning och
egen forskning och administraribn si.
sviker de uppdragsgivaren och ut-
lemnar allmd.nheten it humbugsma-
kare.

Just dena menar jq ^n landets
psykologiprofesso rer i slor utstricki
ning gdr. De stirvid sidan och besk|
dar skeendet och de vet mycket v?il att
psykologverlaamheten vid domsto-
lar och socidbyrier i stor utstrdcki
ning saknar vetenskaplig grund och
nd.rmast dr att beteckna som ren vid-
skepelse men dz gtir inget frt detta"

Vad kan ftirklara akademiernas
tystnad? Kanske de fakdskr anser en
allt Lr vdl, och hiller med Socialsry-
relsen om aft det handlar om god

,l Satanismen
tycks vara en
soils sista utvfig

ftir terapeuterna. Onn
patienten inte blir bdttre
lutan snarare stadil
ftircfimradel ay attttminnastt sexuella iiver-
grepp inom familien se
me$e orcaken yara att
nigot innu vire har
hdnt.
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vaenskap och beprcivad efarenheu
att mycket silrra umalanden kan gtira
utifri.n sldana metoder som Ror-
schach ocJr Erica-metoden, oclt att
den bakomliggande i psykoanalytis-
ka teorin er i allt vlsendigt bevisad
som vetenskapligt sann? Jag bedtimer
det som ynerit osannolikt att de fles-
ta som last in sig pl den relwanta
forskningen har en sfi.dan uPPfaa-
ning.

Troligare dr an man gfu in i sina
elfenbenitorn och Qnar sig it att det
som ger mest utbyte, n_dmligen den
esna Tonkningen. Varfor skall man
Uiat a om sldit som man Lndi inte
kan plverkai Professorer har ynerst
liten formell makt 6ver grundutbild-
ningen pt dagens wenska universi-
tet;-den skots av andra. Ansvaret for
situationen dr dzirftir inte enban Pro-
fessorernas utan det vilar ocksi pt
dem som sea till aff vetenskaPlig
kompetens och inflytande frikoPP-
lats frl,n varandra pl universiteten.

Men indl vill jag till slut inte ge
professorerna ett fribrev. Aven om
iet ar sant att de inte har formell
mriilighet att styra psykologutbild-
ningen har de en stor reell mojlighet
att gdra sfi- Deras position giir att
allmdnhet och polidker skulle lyssna
om de brot sin rystnad och ptpekade
attvi har en utbildning och prykolog
verksamhet som inte stfu i samklang
med modern vetenskaP. De borde
besinna sitt ansvar och gcira det.

knnart Sjiibng tir profesor i
prykohg,
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