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Under lite drygt tio år bedrev jag parapsykologisk 
forskning. Det var en spännande och på många 
sätt lärorik tid. För några år sedan tröttnade jag 
dock på området. 

Parapsykologin har sina rötter i spiritismen 
som frodades kring förra sekelskiftet och än i 
dag finns några få parapsykologer som studerar 
fenomen som på ett eller annat sätt implicerar att 
”själen” kan överleva döden: medier som påstår 
sig kunna kommunicera med avlidna, spöken, 
reinkarnation, poltergeistfenomen och liknande. 
Men de allra flesta som bedriver parapsykologisk 
forskning nuförtiden undersöker det de kallar 
psi-fenomen. Dessa är indelade i två grupper; 
extrasensorisk perception (ESP) och psykoki-
nesi, se figuren på nästa sida.

Extrasensorisk perception är tanken att vi har 
ett ”sjätte sinne” med vilket vi kan få information 
på (än så länge) okänd väg och innefattar de 
tänkta fenomenen telepati (tankeöverföring), 
klärvoajans (fjärrsyn) och prekognition (att se 
in i framtiden). Vad dessa fenomen egentligen 
innebär kan bäst förstås med exempel.

Experiment om det ”sjätte sinnet” 
Telepati. I ett rum finns en dator och en per-
son som vi kan kalla sändare. I datorn finns ett 
antal bilder som bedömts vara positiva respek-
tive negativa till sin emotionella karaktär. En 
slumpmekanism avgör var tjugonde sekund med 
lika sannolikhet om en positiv eller negativ bild 
skall visas för sändaren. Samtidigt som bilden 
börjar visas för sändaren blinkar en lampa till 
i ett annat rum där det finns en person som vi 
kan kalla mottagare. Mottagaren gissar då om 
bilden som visas för sändaren är positiv eller 

negativ. Om mottagaren gissar signifikant bättre 
än 50% rätt anses försöket vara lyckat (Sven Ove 
Hansson diskuterade denna ansats i Qvintensen 
nr 3/2010).

Klärvoajans. Ett klärvoajansexperiment 
skulle kunna gå till på precis samma sätt som 
telepatiexperimentet som skisserats ovan med 
den enda skillnaden att datorn visar bilderna i 
ett tomt rum utan mänsklig sändare. 

Prekognition. Experiment kan göras både 
med och utan sändare och sändaren kan dess-
utom vara samma person som mottagaren. 
Ett experiment om prekognition kan använda 
samma dator och samma bilder som i telepa-
tiexperimentet ovan. Experimentet börjar 20 
sekunder innan första bilden visas med att för-
sökspersonen gissar om första bilden kommer att 
vara positiv eller negativ. Experimentet fortsätter 
på samma sätt för resten av bilderna. 

Experiment om psykokinesi…
Mikropsykokinesi. Psykokinesi är idén att 
vi enbart med ”tankekraft” kan påverka vår 
omgivning. Vår gamla dator med bilder från 
telepatiexperimentet kan fortfarande använ-
das. Försökspersonen sätts framför datorn och 
uppmanas att med tankekraft försöka få datorn 
att visa till exempel så många positiva bilder som 
möjligt. Efter ett tag växlar man och försöks-
personen ska i stället försöka få fram så många 
negativa bilder som möjligt.

Makropsykokinesi.  Försökspersonen upp-
manas att med tankekraft försöka få datorn att 
lyfta från bordet! Denna typ av försök förekom-
mer inte längre.

Är fenomenen lika konstiga? 
Om vi bortser från det empiriska bevisläget inom 
parapsykologin och från de anekdoter som vi alla 
hört, men som ju enklare kan förklaras utifrån 
psykologiska mekanismer som till exempel oför-
måga att förstå hur slumpen kan slå, hur tokiga 
är de här sakerna egentligen? Jag vill påstå att 
alla sakerna inte är lika tokiga. Framförallt behö-
ver telepati inte nödvändigtvis innebära någon 
radikalt annorlunda naturvetenskaplig syn på 
världen. Positiva resultat i många telepatiexpe-
riment skulle till exempel kunna förklaras av att 
vi, liksom många andra djurarter, har något slags 
elsinne och att vi med detta elsinne skulle kunna 
reagera olika beroende på om mänskliga hjärtan 
i vår närhet slår snabbt eller långsamt. De andra 
fenomenen, i synnerhet makropsykokinesi och 
prekognition, är betydligt svårare att tänka sig 
utan att samtidigt behöva göra drastiska föränd-
ringar i den naturvetenskapliga världsbilden.

Vilka håller på med parapsykologi? 
För det första måste sägas att det inte är särskilt 
många som bedriver parapsykologisk forskning. 
Konferenser som anordnas av the Parapsycho-
logical Association hålls varje år, omväxlande i 
Europa och Amerika, vanligen USA. På dessa 
konferenser kommer ungefär femtio personer 
som själva bedriver parapsykologisk forskning 
vilket jag skulle tro är ungefär hälften av alla 
parapsykologer som finns. 

I Europa kommer de flesta parapsykologer 
från Storbritannien, mest från University of 
Northampton och University of Edinburgh, och 
från Tyskland där det finns ett privat institut i 

Mina äventyr  
i parapsykologins 
förtrollade värld
del	1.	vad	är	parapsykOlOgi	Och	vilka	är	fOrskarna?

joakim Westerlund skriver här första delen om 
sin forskning i ett kontroversiellt område. i början 
var det spännande, och lovande, men hur blev det 
sen? Och varför är det så att de första resultaten 
är lovande, sen dalar det utför – tills nästa om-
gång resultat kommer, som är lovande…
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Freiburg med ett tjugotal anställda. I Storbritan-
nien har drygt ett dussin personer doktorerat 
i parapsykologi på olika psykologiska institu-
tioner, de flesta på University of Edinburgh 
under nyligen avlidne Robert Morris ledning. 
Nästan alla dessa har efter disputationen fått 
anställning på brittiska universitet, ofta som 
lärare i forskningsmetod och statistik. Robert 
Morris innehade 1985-2004 den då enda pro-
fessuren i parapsykologi, möjliggjord tack vare 
testamenterade pengar från 
författaren Arthur Koestler. 
Robert Morris var mycket 
uppskattad, inte bara bland 
parapsykologins tillskyndare 
utan även bland dess kritiker. 
Fortfarande finns endast en 
professur i parapsykologi 
i hela världen. Den finns i 
Lund och innehas av Etzel 
Cardena. Även denna tjänst har finansierats 
genom privat donation. I samband med tillträ-
dandet uttalade sig Cardena mycket onyanserat i 
Aftonbladet om bevisläget inom parapsykologin 
och jag och min kollega Jan Dalkvist kritiserade 
honom för dessa uttalanden i Sydsvenska Dag-

bladet (Aftonbladet 7 juni 2005 och en serie 
replikskiften i Sydsvenskan med start 17 juni 
2005).

De som forskar inom parapsykologi bru-
kar vara medlemmar i the Parapsychological 
Association som sorterar under the American 
Psychological Association som i sin tur sorterar 
under the American Association for the Ad-
vancement of Science. Detta gör att tidskriften 
Journal of Parapsychology finns på de flesta stora 
universitetsbibliotek. De parapsykologiska tid-
skrifterna använder sig (förstås) av peer-review. 
Personer med en mycket kritisk inställning till 
uppfattningen att det skulle finnas några para-
psykologiska fenomen finns ibland represente-
rade både som artikelförfattare och granskare 
av inskickade manuskript. Artiklarna redovisar 
oftast utförda enskilda experiment men ibland 
görs även metaanalyser varav några publicerats 
i vanliga (icke-parapsykologiska) psykologiska 
tidskrifter. Så på många sätt bedrivs parapsy-
kologisk forskning på precis samma sätt som 
forskning inom mer etablerade och accepterade 
discipliner.

Många parapsykologer som undersöker psi-
fenomen har nog en substansdualistisk syn på 
kropp-och-själproblemet och verkar tro att om 
man bara kan visa att psi-fenomen är reella så har 
man därmed bevisat att människan verkligen har 
en slags mystisk själ – en ande i maskinen – som 
under vissa omständigheter kan lämna kroppen 
och, utan öron och utan ögon, höra och se vad 

som sker i världen och som så 
klart kan överleva döden. De 
drivs alltså av ett slags religiöst 
motiv i sin forskning. Detta 
behöver förstås inte hindra 
att de ändå kan producera bra 
forskning inom ämnet. Men 
för somliga parapsykologer 
tror jag att de ”religiösa” mo-
tiven hänger ihop med stark 
psykologisk uppbundenhet 

kring föreställningen att parapsykologiska fe-
nomen verkligen finns. Den parapsykologiska 
forskningen som de bedriver blir då en slags 
plikt, något som man måste göra – av sociala 
och rituella skäl - men vars resultat, hur de än 
blir, inte på något sätt kommer att påverka deras 

uppfattning om något som de ändå redan ”vet” 
är verkligt. Dessa parapsykologer tror jag ligger i 
riskzonen att lura sig själva och att glömma bort 
obekväma resultat och argument. 

Men en andel av parapsykologerna drivs verk-
ligen av ett behov av att få reda på sanningen. De 
har ofta hamnat inom området av en tillfällighet. 

Vad har man kommit fram till? 
Experimentell forskning om psi-fenomen har 
bedrivits i ungefär 80 år. Visserligen har inte 
särskilt många personer bidragit till denna forsk-
ning, men totalt sett är det ändå en ganska stor 
mängd experiment som gjorts och som sam-
mantagna ändå borde kunna säga oss något om 
huvudfrågan: har vi ett sjätte sinne?

Jag tror att många forskare utanför parapsy-
kologins värld skulle bli förvånade om de tog sig 
tid att läsa igenom något nummer av Journal of 
Parapsychology från den senaste tioårsperioden 
eller ta del av föredragen på Parapsychological 
Associations årliga konferenser. De skulle då, 
åtminstone vid en första anblick, se att de flesta 
av de undersökningar som rapporteras inte 
verkar innehålla några felkällor. I stället verkar 
författarna vara minst lika medvetna om meto-
dologiska och statistiska problem som forskare 
inom till exempel psykologi. Dessutom skulle de 
se att de allra flesta artiklarna presenterar signi-
fikanta resultat med hyfsade effektstyrkor som 
är väldigt svåra att förstå hur de har uppkommit 
givet att det inte finns några paranormala feno-
men. Det var i alla fall så jag själv reagerade när 
jag började sätta mig in i den parapsykologiska 
forskningslitteraturen.

Men efter hand upptäckte jag att en viss typ 
av händelseförlopp i den kollektiva parapsy-
kologiska forskningsprocessen återkom och 
upprepade sig genom parapsykologins 80-åriga 
historia. I Del 2 fortsätter jag min diskussion av 
parapsykologisk forskning.

JoAKIM WEStErLUND, 
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Psi-fenomen är uppdelade i två grupper; extrasensorisk perception (ESP) och psykokinesi.
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»En andel av parapsyko-
logerna drivs verkligen av 
ett behov av att få reda 
på sanningen. De har ofta 
hamnat inom området av 
en tillfällighet» 

Parapsykologin har sina rötter i spiritismen 
från förra sekelskiftet.


