
Den del av psykologin som idag 
anses minst vetenskaplig, Sig-
mund Freuds psykoanalys, ska-

pades i tiderna med naturvetenskapliga 
anspråk. Freud ville skapa en naturveten-
skap om människan genom att beskriva 
det mänskliga beteendet i termer av lagar 
– mänskliga naturlagar som styr oss med 
samma nödvändighet som naturlagarna 
styr naturen. 

En röd tråd, inte den enda röda tråden 
men en väldigt tydlig sådan, i psykolo-
gins historia är disciplinens olika försök 
att på liknande sätt tillämpa det naturve-
tenskapliga tänkandet på förståelsen av 
det mänskliga. Det är dessa trådar som 
vi i detta nummer av Ikaros försökt knyta 
ihop till en större helhet. 

Man kan nämligen med fog fråga sig 
vilka trender och tankemönster som 
influerat och fortfarande influerar det 
psykologiska tänkandet idag. Vilken ge-
nomslagskraft har influenserna och hur 
genomtänkta är de? Hör den unga psyko-
login till samma familj som Newton och 
Darwin, eller skulle den må bättre till-
sammans med andra föräldrar?

Den stora debatten inom psykoterapin 
handlar om huruvida man kan utvär-

!"#$%&'$()*$+,-."/)/$(0/$
!"#$%&$'()*)+",

dera samtalsterapins effekter på samma 
sätt som medicinens terapiformer. Det 
är självklart att vård ska baseras på bästa 
möjliga vetenskapliga grund, konstaterar 
Christian Nilsson i sin artikel om debat-
ten (s 12), men hur tillämpar man detta 
på psykoterapi? Hur avgör man vilken 
vetenskaplig grund som är den ”bästa 
möjliga” när det handlar om att hjälpa 
enskilda människor med svårdefinierade 
problem? Han konstaterar att just den ve-
tenskapliga grunden faktiskt verkar peka 
på att det inte är den medicinska model-
len som är bäst lämpad för att utvärdera 
samtalsterapins effekter. Läs mer om det-
ta på sidan tolv.

En röd tråd i den röda tråden verkar vara 
ett mer eller mindre vagt glapp mellan em-
pirin och dess slutsats. Att likna drömmens 
betydelse och funktion med dess evolutio-
nära ursprung är exempel på en slutsats 
som Jan Antfolk inte är helt övertygad 
om. Antfolk diskuterar drömforskare Antti 
Revonsuos forskning och slutsatser på si-
dan elva. Ett annat omdiskuterat glapp är 
relationen mellan natur och moral. Den 
finländska filosofen Edvard Westermarck 
(1862 – 1939) hävdade att moralen har ut-
vecklats från enkla instinktiva känslor som 

vi delar med djuren. På sidan sju förklarar 
Olli Lagerspetz varför Westermarck åter är 
tillbaka och aktuell i den evolutionspsyko-
logiska debatten.

Psykiatrin är en disciplin inom psyko-
login som ständigt verkar balansera på 
kanten mellan två världar – den teoretis-
ka och den kliniska. Åsa Slotte recenserar 
på sidan tretton Cecilia Rivings doktors-
avhandling, som beskriver hur synen på 
psykisk sjukdom under 1800-talet har 
format psykiatrin som vetenskaplig dis-
ciplin. Och inom universitetsvärlden har 
en alltmer betydande rörelse inom filoso-
fin enligt K.W.M Fulford och Markus Hei-
nimaa faktiskt lyckats bygga broar mellan 
dessa världar. Psykiatrins nya filosofi är 
enligt skribenterna framför allt praktisk, 
såväl i sina metoder som i sina resultat. 

Frågor om psykologins plats bland na-
tur- eller människovetenskaperna är inte 
viktiga bara för psykologins egen skull. 
Psykologin formar vår människosyn, där-
för är det viktigt att förstå vilka tanketren-
der och begrepp som format psykologin, 
skriver idéhistorikern Petteri Pietikäinen 
på första uppslaget. I artikeln argumen-
terar  Pietikäinen för att psykologin har 
en historia som rymmer både försök att 
namnge medvetandet i exakta termer 
och omfattande projekt att på olika sätt 
kontrollera detta medvetande. Och psy-
kologin, skriver han, må ha hittat ett na-
turvetenskapligt och exakt språk, men är 
det möjligt att den har lyckats med detta 
till priset av ett förlorat förstånd?

Sara Othman
ikaros@abo.fi
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F
ör några veckor sedan rappor-
terade svenska Dagens Nyheter 
(DN 16.01.) om Karin Brad-
leys avhandlingsprojekt (KTH, 
Stockholm) i samhällsplane-

ring. Bland annat undersöker hon före-
ställningar om vad miljövänlighet inne-
bär och vilka antaganden miljöplanering 
grundar sig på. Studien kontrasterar attity-
der bland invånare i Rinkeby (Stockholm) 
och Sheffield (Storbritannien).

Till slutsatserna som dras hör att man 
(särskilt) i Sverige blandar ihop miljömed-
vetenhet med skräp; sopsortering rankas 
högt på miljödagordningen och miljö-

1%22",$)($3/+45"/6"7

vänliga matvaror står också högt i kurs. 
Miljömedvetenhet förknippas ofta med 
”medelklasslivsstil”, och de som inte har 
råd med gröna varor kan känna att de inte 
lever upp till miljökraven. Då det gäller 
klimatfaktorer (ett av de miljöhänsyn un-
dersökningen tar fasta på) är dock sådant 
som bostad och resande mer avgörande 
– exempelvis är höghus en energisnålare 
boendeform än egnahemshus; och biltra-
fik, liksom flygresor, hör som bekant till de 
största ”klimatbovarna”. Låginkomsttaga-
re är alltså generellt energisnålare.

Att låginkomsttagare står för en min-
dre del av utsläppen är knappast någon 

revolutionerande nyhet, liksom inte hel-
ler det att västvärlden förbrukar mer en-
ergi än resten av världen per capita. Och 
klimatfrågan är inte det enda miljöpro-
blemet som finns, trots all apokalyptisk 
ångest som kanaliseras genom just den. 
Det som är värt att påminna sig om är 
den kritik som studien redogör för: att 
man ältar symbolfrågor istället för att 
diskutera vilka radikala samhällsom-
struktureringar som ett ekologiskt håll-
bart och rättvist samhälle kräver. ”Grön 
konsumtion” i sig är ingen lösning på 
miljöproblem så länge tillväxtpolitiken – 
mantrat om ständigt ökad tillväxt – fort-
sätter diktera ständigt ökande varupro-
duktion och -konsumtion.

Särskilt i tider när nyheterna om klimat- 
och finanskriser haglar tätt och försöker 
konkurrera ut varandra, och vår statsmi-
nister uppviglar folk att konsumera mera, 
är det bra med lite perspektiv.

Barbro Nordling
barbro.nordling@abo.fi

Ikaros är en politiskt oberoende tidskrift om människan och vetenskapen som distribueras 
i samarbete med Ny Tid. Ikaros ger utrymme för en öppen diskussion om vetenskapens 
roll i samhället.
Tipsa dina vetgiriga vänner om Ikaros. Och kom ihåg att du stöder oss bäst genom att 
prenumerera – till dig själv eller som gåva. Tidskriften utkommer i år med fyra nummer.
Ikaros‘ elektroniska nyhetsbrev är gratis och utkommer per e-post två gånger per månad.  
Det, och många artiklar ur tidskriften, kan också läsas på Ikaros hemsida: 
http://www.fbf.fi/ikaros

-./012%345-67-7528/439%
378:0%;<<=

>?@;%% Psykologi – 
 naturvetenskapens oäkta barn

;A@A%% Matematik

>>@=  Kriminologi och 
 rättsvetenskap

;<@>>  Vetenskapens historia
Respektive skribent ansvarar själv för artiklar publicerade i Ikaros. Åsikter framförda i signerade artiklar delas inte nödvändigtvis av redaktionen. 
Vi förbehåller oss rätten att redigera texter. Skribenten anses medge publicering såväl i tryck som digitalt.

”Som en kossa som 
mjölkar bra, det kan 
ni i så fall sätta som  
stämpel i pannan 
sedan när ni går ut  
i världen.”

Åbo Akademis prorektor Ulrika 
Wolf-Knuts om vad en godkänd 
auditering av universitet betyder 
för studerandes del.

Fotnot: 
Auditeringen är en från EU-håll 
koordinerad externkontroll av  
verksamheten som ska hjälpa 
mobila studerande i hela Europa 
att välja universitet av garanterad 
kvalitet. I Finland har hittills Tek-
niska Högskolan och Tammerfors 
universitet blivit underkända i 
kontrollen, de blir auditerade på 
nytt inom ett par år. Åbo Akademi 
kontrolleras under hösten 2009. 
Läs mer om detta på sista sidan.

”Själv är jag lyckligt 
lottad. Jag upplever 
inga stora besvär. Jag 
bär på några kg över 
min önskevikt, men 
den ligger ganska 
stabilt där. Jag äter 
ju bara liberalt 
kolhydratsnålt.”

Bloggaren Doktor Dahlqvist 
sparar inte på krutet när hon 
kritiserar Livsmedelsverket 
liberala kolhydratråd, men när 
studier visar att dieten bara ger 
en tillfällig viktnedgång är hon 
plötsligt själv både liberal och 
lyckligt lottad.

Hört & sett


