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Men efter hand började jag 
upptäcka att en viss typ av 
händelseförlopp i den kol-

lektiva parapsykologiska forskningspro-
cessen brukade återkomma och upprepa 
sig genom parapsykologins 80-åriga his-
toria. Det börjar med att någon para-
psykolog kommer på ett nytt sätt att 
studera psi-fenomenen på. Ofta brukar 
den nya metoden vara hämtad från det 
senaste och ”häftigaste” inom den vanliga 
psykologin och de första resultaten är 
väldigt starka och slående.  Ett antal andra 
parapsykologer blir väldigt entusiastiska 
över dessa resultat och den nya metoden 
och gör egna experiment men normalt 
inte exakta replikeringar av det ursprung-
liga experimentet. I stället gör de en liten 
förändring i upplägget, antingen för att de 
tror sig ha kommit på något som borde 
göra effekterna ännu starkare eller för att 
de upptäckt en potentiell felkälla i det ur-
sprungliga experimentet. Ibland får även 
dessa parapsykologer positiva resultat 
och så kommer nya parapsykologer som 
upprepar processen. Men ganska snart 
börjar resultaten bli allt svårare att re-

producera och efter ett antal misslyckade 
försök glöms till slut metoden bort och 
ersätts av någonting annat nytt och spän-
nande och så upprepas det hela.

Byrålådsproblemet
Jag tycker att det finns en rimlig förkla-
ring. Även om parapsykologin försöker 
minska risken att endast undersök-
ningar med positivt resultat publiceras 
(”byrålådsproblemet”) genom att the 
Parapsychological Association har som 
policy att i sina tidskrifter även publi-
cera icke-signifikanta 
resultat så är förstås 
enskilda forskare inte 
lika motiverade att 
skriva artiklar utifrån 
undersökningar som 
har misslyckats. Så en 
del av dessa nya och 
häftiga metoder som 
parapsykologer hittar 
på kommer helt enkelt 
aldrig att bli en del av forskningsfältet.  
En annan förklaring är förstås att när en 
metod är helt ny är risken större att den 

innehåller brister som ännu inte upp-
täckts och som skulle kunna förklara de 
positiva resultaten.

Det bästa sättet att få en uppfattning 
om bevisläget inom parapsykologin är att 
sätta sig in i de metaanalyser som gjorts 
på området. När det gäller mikropsyko-
kinesi (se Del 1 i Qvintensen nr 3/2011) 
gjorde den tyske parapsykologen Holger 
Bösch en metaanalys som publicerades 
i Psychological Bulletin 2006 där han 
enligt min uppfattning övertygande 
visade att de väldigt svaga men signifi-

kanta effekterna fak-
tiskt kan förklaras av 
byrålådsproblemet. 
Psykokinesi har 
man undersökt or-
dentligt och kommit 
fram till att det inte 
finns någon som helst 
anledning att anta att 
det finns.

Ganzfeld
För ESP-fenomenen är bevisläget inte 
lika solklart. Effektstyrkorna brukar vara 

i del 1 i Qvintensen nr 3/2011 berättade joakim Wes-
terlund bland annat om tidskriften journal of Parapsy-
chology. Många skulle bli förvånade om de läste ett 
nummer av den: ”de allra flesta artiklar presenterar 
signifikanta resultat med hyfsade effektstyrkor som är 
väldigt svåra att förstå hur de har uppkommit givet att 
det inte finns några paranormala fenomen. det var i 
alla fall så jag själv reagerade när jag började sätta mig 
in i den parapsykologiska forskningslitteraturen.” nu 
fortsätter berättelsen…
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större och det finns några metaanalyser 
med positiva resultat. Tyvärr innehåller 
flera av dessa för få studier för att vara 
särskilt övertygande. Det finns dock en 
alldeles särskild metod för att undersöka 
ESP och i synnerhet telepati, som står ut 
från alla andra metoder och som har an-
vänts i snart 40 år och som under denna 
tid utvecklats och förfinats, både när det 
gäller att ge eventuella telepatisignaler 
den allra bästa chansen att kunna visa 
sig (minska risken för typ II-fel) och när 
det gäller att eliminera alla potentiella 
felkällor (minska risken för typ I-fel). 
Denna metod kallas ganzfeld. En grov 
gissning är att ganzfeldmetoden använts 
vid ett dussintal laboratorier, av ett fem-
tiotal försöksledare och på ca 3000-4000 
försökspersoner. Så om man vill få en 
uppfattning om bevisläget för det minst 
orimliga av psi-fenomenen, telepati, bör 
man definitivt ta reda på vad man kom-
mit fram till med ganzfeldmetoden.

I ett ganzfeldexperiment ligger motta-
garen i en mjuk fåtölj eller säng med hör-
lurar på sig och lyssnar på ett homogent 
ljud (vitt brus, skärt brus, ljud från vågor 
som skvalpar eller ljudet av ett vattenfall 
är vanligast). Framför ögonen brukar 
hon ha ett par ”glasögon” bestående av 
halva pingisbollar som belyses med rött 
ljus. Poängen med detta är att försätta 
mottagaren i ett tillstånd av mild sen-
sorisk deprivation genom att minska på 
intrycken från sinnesorganen. Tillståndet 
har använts i den konventionella psyko-
logiska forskningen och brukar ofta leda 
till att försökspersonen får livliga hal-
lucinationsliknande fantasier. En tanke 
är att den förmodat svaga psi-signalen 
borde vara lättare att upptäcka om man 
minskar ”bruset” från de konventionella 
sinnesorganen.

När väl mottagaren försatts i ganzfeld-
tillståndet börjar en filmsnutt visas för 
en mänsklig sändare som befinner sig i 
ett rum en bit därifrån. En slumpproce-
dur har från ett bibliotek om exempelvis 
100 filmsnuttar, indelade i grupper om 
fyra, först valt ut vilken av grupperna av 
filmsnuttar som skall vara aktuell och 
därefter valt vilken av de fyra filmsnut-
tarna i den aktuella gruppen som skall 
visas för sändaren. Filmsnutten är ofta 
en eller ett par minuter lång och visas 
för sändaren om och om igen under ca 
20 minuter. Samtidigt ligger mottaga-
ren i ganzfeldtillståndet och pratar högt 
om de tankar och upplevelser hon har. 
Detta prat brukar spelas in på band och  
kallas mentation. När filmvisningen är 
klar inne hos sändaren ”väcks” mottaga-
ren och därefter får mottagaren titta på de 

fyra filmerna i den aktuella filmgruppen 
och försöka bestämma sig för vilken av 
de fyra filmerna hon tror det var som 
visades för sändaren. 

Studier av utförda ganzfeldexpe-
riment
Det har gjorts ett antal metaanalyser av 
ganzfeldexperimenten. Flera av dessa 
har publicerats i den ”fina” psykologiska 
tidskriften Psychological Bulletin och 
många parapsykologer anser att dessa 
metaanalyser ger starkt stöd för att psi 
verkligen är ett reellt fenomen. Andra, 
och däribland undertecknad, är mer 
skeptiska. Jämfört med ovan nämnda me-
taanalys av mikropsykokinesi kan sägas 
att när det gäller ganzfeld är effekterna 
starkare och mer homogena och någon 
byrålådseffekt verkar det inte vara tal 
om. När man gjort blindade skattningar 
av undersökningarnas metodologiska 
kvalitet har man heller inte funnit några 
korrelationer mellan kvalitet och effekt-
styrka. Men visst finns det även svagheter 
som man kan läsa sig till. För det första 
hade de tidigaste ganzfeldexperimenten 
klara metodologiska brister och dessa 
studier kan man nog med gott samvete 
bortse från. För det andra kunde en av 
metaanalyserna, av Milton och Wiseman, 
som omfattade perioden 1987-1997, inte 
visa på någon signifikant genomsnittlig 
effektstyrka. För det tredje verkar det som 
att vissa försöksledare oftast får positiva 
resultat medan andra oftast får negativa 
resultat. Min skepsis beror dock på mer 
personliga erfarenheter av parapsykolo-
gisk forskning i största allmänhet och av 
ganzfeldexperiment i synnerhet.

Mitt eget ganzfeldexperiment
När jag började med parapsykologi stod 
ganzfeldmetoden på sin topp. En meta-
analys med positiva resultat hade just 
publicerats i Psychological Bulletin och 
många parapsykologer trodde nog att det 
bara var en tidsfråga innan parapsyko-
login skulle få sitt stora genombrott. Jag 
var 1997 på min första parapsykologiska 
konferens i Brighton och det var där jag 
första gången fick höra dessa anekdoter 
som så ofta kan berättas av personer som 
arbetat som försöksledare i ganzfeldex-
periment. Det var en av pionjärerna 
inom ganzfeldmetodiken som över en 
lunch berättade att de en gång, på den 
tiden de använde sig av bilder i stället 
för videofilmer, hade visat en bild på en 
spindel för sändaren. Mottagaren hade 
då sagt ordet ”spider” 46 gånger och res-
ten av tiden bara pratat om spindelnät 
och andra relaterade saker. Kort efter 

att jag hade kommit hem till Stockholm 
fick jag ett videoband av Adrian Parker 
som höll på med ganzfeldexperiment på 
Psykologiska institutionen i Göteborg. 
Videobandet var en sammanställning 
av påfallande likheter mellan filmen 
som visats för sändaren och mentatio-
nen (pratet) från mottagaren som hade 
uppstått i ganzfeldexperiment i Edin-
burgh. Sammanställningen hade gjorts 
av en av försöksledarna vid dessa expe-
riment, Kathy Dalton. Detta band gjorde 
djupt intryck på mig och min kollega Jan 
Dalkvist. Likheterna mellan film och prat 
var vid flera tillfällen helt förbluffande. 
Det var särskilt en scen, med tillhörande 
mottagarprat, som vi blev imponerade av. 
På filmen ser man hur en man springer 
genom en skog, samtidigt säger motta-
garen ”trees, people running”. Plötsligt 
faller mannen ner i en djup gyttjepöl och 
mottagaren säger ”falling…, muddy”. Ka-
meran zoomar in på mannens ansikte 
och mottagaren säger ”blond hair, 70s´ 
hairstyle, curly-ish” – vilket är precis med 
innehållet överensstämmande. Sedan, i 
exakt samma ögonblick som Blixt Gor-
dons näsa hamnar under ytan säger mot-
tagaren ”Dead man in the water”! Hur 
stor är egentligen sannolikheten för att 
sådana här frapperande överensstämmel-
ser mellan filmen som visas för sändaren 
och pratet från mottagaren skall kunna 
inträffa av en slump? 

Om dessa överensstämmelser berodde 
på telepati borde man kunna utnyttja dem 
till att göra bättre ganzfeldexperiment. På 
den tiden spelades mottagarens prat in 
på band och om mottagaren exempelvis 
vid ett tillfälle under ganzfeldtillståndet 
sa att hon såg ett ansikte så skulle hon 
vara föga hjälpt av detta när hon sedan 
tittade igenom de fyra filmerna på jakt 

Ganzfeldex-
perimentet 
försätter 
mottagaren i 
ett tillstånd av 
mild sensorisk 
deprivation 
genom att 
minska på 
intrycken från 
sinnesorga-
nen. 
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efter likheter mellan dessa och hennes 
upplevelser eftersom det antagligen 
skulle förekomma ansikten i alla fyra 
filmerna. Men, om hon samtidigt som 
hon tittade på filmerna kunde höra sitt 
eget prat synkroniserat med den faktiska 
filmen som visats för sändaren och om 
hon då kunde se och höra att precis sam-
tidigt som hon sa att hon såg ett ansikte 
så dyker det upp ett ansikte i närbild i 
film nr 3, då skulle detta kunna hjälpa 
henne att välja rätt film.

Jag gjorde därför ett dataprogram som 
utnyttjade detta och som användes för att 
köra ganzfeldexperiment i Göteborg 128 
gånger (vilket är en ovanligt stor datain-
samling i sådana här sammanhang; ofta 
brukar en experimentserie omfatta ca 30 
enskilda försök). Till dataprogrammet 
hade jag digitaliserat 100 filmer som alla 
var exakt 2 minuter långa (detta var på 
den tiden då det fortfarande var ganska 
ovanligt att visa filmer på datorn). När ett 
ganzfeldförsök startades valdes en av 25 
grupper om fyra filmer ut slumpmässigt 
av datorn och av dessa valdes slumpmäs-
sigt en av filmerna ut som ”target”, det 
vill säga som den film som visades för 
sändaren. Filmen visades för sändaren 
7 gånger och samtidigt spelades mot-
tagarens prat in och lagrades i en ljudfil 
vars namn avslöjade vil-
ken av de 25 filmgrup-
perna som hade använts 
men förstås ingenting 
om vilken av de fyra 
filmerna som visats. 
När försöket var klart 
skickades ljudfilen upp 
på en server och sedan 
kunde jag, hemifrån Stockholm, ladda 
ner ljudfilen till min egen dator och lyss-
na på denna synkroniserad med de fyra 
aktuella filmerna. Utifrån de likheter jag 
hittade försökte jag gissa vilken av de fyra 
filmerna som hade visats för sändaren.

En stor del av nöjet med att utforma 
detta och andra parapsykologiska expe-
riment bestod i att i förväg tänka igenom 
vilka möjliga kryphål som kan finnas för 
information att på icke-paranormal väg 
överföras och påverka resultaten. 

Eftersom jag själv hade fått vara med 

att utforma experimentet kände jag att 
jag hade koll på alla detaljer och att om 
experimentet skulle ge positiva resultat 
så skulle jag på allvar börja tro på möj-
ligheten att det verkligen finns något 
paranormalt fenomen. Nu blev huvud-
resultatet av detta experiment att jag 
gissade rätt film i 30 av 128 fall vilket är 
aningen sämre än vad som kan förväntas 
av en gissare som bara går på chans. Men, 
ännu viktigare för mig, var resultatet av 
ett annat test vi gjorde.

Jag hade nämligen bestämt mig för 
att jag medan jag jämförde ljudfilerna 
med de olika filmerna, och då ju inte 
visste vilken som var den film som fak-
tiskt hade använts i experimentet, skulle 
notera om det uppstod någon riktigt 
anmärkningsvärd överensstämmelse 
mellan mottagarens prat och det som 
visades på någon av filmerna. Jag be-
stämde mig för att välja ut högst en sådan 
överensstämmelse per ljudfil.

Jag minns fortfarande den allra första 
gången jag lyssnade igenom pratet från 
den första mottagaren och jämförde 
detta med innehållet i de fyra filmerna. 
Jag hittade massor med överensstämmel-
ser mellan pratet och alla fyra filmerna! 

När hela datainsamlingen var klar, 
vilket tog ungefär ett år, satt jag där till 

slut med 20 frapperan-
de sekvenser med över-
ensstämmelser framför 
mig. Exempelvis kunde 
man för en sådan sek-
vens höra mottagaren 
säga: ”Ett gammalt ång-
lok kommer åkandes”. 
Samtidigt ser man på en 

av filmerna hur ett gammalt ånglok kom-
mer åkandes. Sedan hör man mottagaren 
säga ”tjuter” och precis samtidigt kan 
man på filmen höra hur ångloket tjuter! 

Om dessa fantastiska överensstäm-
melser berodde på telepati så borde man 
förvänta sig att betydligt fler än 25% (dvs 
5 av 20) av dem var överensstämmelser 
mellan mottagarens prat och den film 
som faktiskt hade visats för sändaren. 
Nu visade det sig att detta bara var fallet 
för sex av överensstämmelserna, alltså 
återigen ett resultat väldigt nära vad man 

kan förvänta sig att få av en slump. Ex-
empelvis var ovan nämnda film med 
ångloket som kom åkande och tjöt en av 
de tre kontrollfilmerna och hade alltså 
inte visats för sändaren i det aktuella 
experimentet!

Slutsatser
Av det här experimentet drog jag två 
slutsatser. För det första att hjärnan är 
en maskin som inte kan låta bli att hela 
tiden väva ihop de intryck den får till 
en sammanhängande och meningsfull 
”berättelse”. Pröva själv att sätta på en tv 
men stäng av ljudet. Låt sedan en annan 
tv stå på men inställd på en annan kanal 
så att du kan höra ljudet från den andra 
kanalen. Titta på den första tv:n och 
lyssna på den andra. Snart kommer du 
att uppleva att ljudet verkligen hänger 
ihop med bilden på ett sätt som inte 
känns helt slumpartat. 

Den andra slutsatsen jag drog är att de 
mest otroliga sammanträffanden faktiskt 
inträffar rätt ofta av en slump. 

En annan sak jag har förstått efter 
min tid inom parapsykologin och efter 
mina erfarenheter av bland annat ovan 
nämnda experiment, är att det finns oer-
hört många detaljer som kan vara avgö-
rande för vilka resultat man får och vilka 
slutsatser man kan dra och jag tänker då 
på detaljer som aldrig någonsin hamnar i 
de publicerade artiklarnas metodavsnitt. 
Väldigt mycket av forskningsarbetet är 
ett hantverk som sitter i ryggmärgen. 
Exakt hur man gör med dessa detaljer 
beror förstås på utbildning, intelligens, 
erfarenhet och sådana saker. Men mycket 
påverkas nog av ens personlighet, om 
man är pedantisk och noggrann eller om 
man är mer impulsiv till exempel. Min 
poäng är att jag tror att det finns massor 
med undersökningar (och däribland 
parapsykologiska sådana) som verkar 
alldeles utmärkta när man läser om dem, 
men som skulle visa sig innehålla allvar-
liga brister om man kunde följa dem som 
en fluga på väggen och ha möjlighet att 
få information om minsta lilla detalj.

joaKiM WeSterlUnD,  
StocKHolMS UniVerSitet

»Min skepsis beror 
dock på mer personliga 
erfarenheter av para-
psykologisk forskning i 
största allmänhet»

»»» Mina äventyr  
i parapsykologins 
förtrollade värld
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Vad PSI-fenomen är antyds endast med 
ett slags restdefinition: när man ute-
slutit allt annat som är ”naturligt” då 

återstår något, och där någonstans äger PSI-
fenomenet rum. Det är inte en signal som kan 
mätas eller upptäckas med dagens instrument. 
Det är inte något som kan uppfattas med våra 
fem sinnen. Det är inte något annat som skulle 
utgöra en ”naturlig” förklaring. Man har vad jag 
vet ingen arbetshypotes om vad för signal man 
letar efter när man undersöker PSI-fenomen. Det 
som då återstår är att göra experiment med sän-
dare och mottagare och leta efter någon avvikelse 
från förväntat värde i en statistisk fördelning 
som vore konsistent med att mottagaren gissar. 
Varje statistiskt signifikant avvikelse tolkas som 
att den kan ha orsakats av PSI. Kan man säkert 
dra slutsatsen att den måste ha orsakats av PSI? 
Då måste man först kunna utesluta varje annan 
förklaring. Det finns enormt många andra för-
klaringar, kända och okända, och samtliga dessa 
måste på säker grund kunna uteslutas för att man 
ska kunna dra slutsatsen att det som observeras 
beror på PSI. Det är knappast möjligt.  

Finns det en tydlig arbetshypotes om vad 
som ger förmåga till PSI, till exempel ett elsinne 
vars existens Joakim Westerlund helt korrekt 
påpekar inte kan uteslutas, då kan hypoteser om 
elsinnets natur formuleras och studeras. I vilket 
organ sitter detta elsinne? Hur fungerar detta 
organ? Man kan tycka att framsteg borde kunna 
göras – om det finns något att se. Jämför med ett 
starkt forskningsområde, där det finns en stabil 
och fruktbar teori som kan generera hypoteser 
som faktiskt borde vara sanna om teorin stäm-
mer. Då kan dessa hypoteser undersökas. Ta 
evolutionsteorin som exempel. Om den teorin 
stämmer, då borde det finnas arter med tillba-
kabildade organ (därför att deras ursprungsart 

hade ett organ som inte längre behövs i den miljö 
den nya arten lever i) och det borde gå att hitta 
en utvecklingskedja av arter i jordlager av olika 
ålder. Passa på att se Richard Dawkins om dessa 
två fall (se adresser i referenslistan [1], [2]) och 
njut av hans pedagogiska förmåga. 

PSI är en onödig förklaring
Man kanske kan tycka att om mottagaren gissar 
rätt på 53 % av sändningarna i ett ganzfeldex-
periment och om det är statistiskt signifikant 
relativt vald nivå på testet, då ska det tolkas som 
evidens för PSI. Ett sådant resultat är emellertid 
av begränsat värde. Det kan lika gärna bero på 
en felkälla som man missat. 

I vetenskapliga sammanhang föredrar man 
enkla förklaringar framför komplexa, krångliga 
förklaringar eller förklaringar som innehåller 
okända saker, om de i övrigt är likvärdiga. Den 
forskningsstrategin kallas Occams rakkniv.  
Occams rakkniv har att göra med målet att nå 
intersubjektiv kunskap (se [3] och [4]), alltså 
gemensam kunskap som de flesta av oss kan vara 
överens om trots att den innehåller subjektiva 
satser. Det är bara om man gör den minimala 
mängden antaganden, som tvingas fram av fakta, 
som vi har en chans att vara överens. Så fort man 
gör ytterligare antaganden, som inte är nödvän-
diga, då uppstår diskussioner om de är riktiga 
och om man inte borde göra andra antaganden 
istället. Alltså blir kunskapsmassan mer kraftfull 
med Occams rakkniv. 

Med Occams rakkniv förklarar man hellre 
53 % rätt med att det finns någon felkälla man 
missat eller att en händelse med låg sannolikhet 
inträffade den här gången än att vi har sett ett 
fenomen som vi inte kan förstå. 

Lägg märke till att detta sätt att resonera står i 
samklang med vardagslivets sunda resonemang. 

Om jag saknar en strumpa efter att ha tömt tvätt-
maskinen, vilken av följande tänkbara orsaker 
börjar jag med att undersöka: 

1. Strumpan sitter fastklistrad i trumman i 
tvättmaskinen. 

2. Den har hamnat någon annanstans; 
hemma hos mig kan den t.ex. ligga kvar otvät-
tad i dammet under sängen. 

3. Ett spöke har tagit den.  
Vem börjar med att undersöka alternativ 3? 

Även om jag tror att jag har uteslutit alla ”na-
turliga” förklaringar, vem tror att det är mest 
sannolikt att ett spöke har tagit strumpan?

Nonsens-signifikans
Letandet efter någon signifikant avvikelse 

utan någon tydlig hypotes om vad det är man 
letar efter leder lätt till endera av tre ting: man 
tröttnar, man hittar falska signifikanser eller 
så blir det ett ändlöst insamlande av data med 
magra slutsatser. I sin fascinerande artikel om 
skallmätningar beskriver Olof Ljungström hur 
mätningarna föreslogs utökas med ännu flera 
mått när de mätningar som redan gjorts inte 
visade på det man ville att de skulle visa: att 
formen på människors kranium är associerad 
med ras [5]. Hade de mätningarna gjorts idag, 
nu när teorin för statistiska test finns utvecklad, 
och hade man tillåtit sig att formulera hypoteser 
efter man sett data, då hade någon statistiskt 
signifikant association lätt kunnat hittas nå-
gonstans [6]. 

Skevhet i redovisning
Termen byrålådsfenomenet (publication 

bias) avser att det publiceras fler artiklar som 
redovisar evidens på något samband eller någon 
effekt än artiklar som undersökt något och inte 
funnit något samband eller effekt. Man brukar 

Kommentarer till 
forskningsområdet 
parapsykologi

joakim Westerlunds fascinerande berättelse om sin parapsykologis-
ka forskning väcker många frågor. en fråga som jag undrat över är 
varför statistiska resonemang blir så väsentliga i just pseudo- 
vetenskap. 

eftersom vi lever i en debattkultur där man förväntas ha invänd-
ningar mot allt möjligt kanske jag måste påpeka att joakim Wester-
lund och jag tycker i stort sett likadant om kommentarerna nedan. 
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säga att fler positiva än negativa artiklar kommer ut. Som 
Joakim Westerlund påpekar är ett banalt skäl att det helt 
enkelt är inte så kul att fortsätta sin mödosamma forsk-
ning när resultaten blir negativa. Med positiva resultat 
sporras däremot forskaren att fortsätta arbetet. Även om 
många tidskrifter, däribland Journal of Parapsychology, 
uppmuntrar artiklar med negativa resultat kan det fin-
nas anledning att tro att negativa artiklar ibland refuseras 
eftersom de inte visar något nytt. Det har gjorts försök att 
studera skevheten som orsakas av icke-publicerade artiklar 
[7] och det finns faktiskt tidskrifter som koncentrerar sig 
på negativa resultat, t.ex. [8].

Byrålådsfenomenet är besvärande i den typ av tillämpad 
forskning där statistiska test är centrala. Inom vissa forsk-
ningsområden har man därför byggt upp en infrastruktur 
där pågående experiment dokumenteras och redovisas så 
att man kan se vilka experiment som gjorts även om inte 
alla av dem publicerats i forskningstidskrifter [9]. Inom 
många områden saknas en sådan infrastruktur. Det gäller 
t.ex. psykologi. Inom de områdena kan man klara sig ganska 
bra ändå eftersom experimenten kan göras billigare och 
därför upprepas oftare. Styrkan i forskningsområdet ges 
av den samlade bilden av många experiment och annan 
empiri som stöds av teoretiska resonemang. 

Byrålådsfenomenet har använts för att försöka avfärda 
studier som visat på samband. Till exempel har Singer 
[10] fört fram att bara för att det finns en mängd studier 
som visar på hälsorisker med passiv rökning kan vi inte 
dra slutsatsen att passiv rökning är negativt för hälsan; 
det kan finnas icke-publicerade studier som inte påvisat 
samband och sammantaget skulle då bilden om riskerna 
vara osäker!  Att det alls går att lägga fram en så konstig 
argumentation visar på ett grundläggande problem som 
byrålådsfenomenet för med sig. 

Vår dåliga förmåga att bedöma sannolikheter
Om ett experiment visar på en effekt fast det inte finns 

någon brukar man säga att man fått ett fel av typ 1. Testet 

har nivån 5% är ett sådant fel faktiskt inte osannolikt men 
omtalas ofta som om det vore nästintill omöjligt. Massme-
dia brukar inte rapportera testets nivå när det meddelas 
att ”ny forskning visar det-eller-det”. Om experimentet 
dessutom upprepas och byrålådsfenomenet verkar, då blir 
fel av typ 1 mer sannolikt än vad många intuitivt skulle 
gissa. Särskilt stor är sannolikheten att något osannolikt 
inträffar om utfallsrummet är större än vad man tänker 
sig. Hur stor är sannolikheten att jag helt oväntat träffar 
på en arbetskamrat i en by i Toscana? ”Tänk att jag skulle 
dyka på Anders just här, i den här trattorian!” Det känns 
helt otroligt. Men den händelsen ska ställas i relation till 
alla de relevanta händelser som hade kunnat inträffa, dvs 
det vi kallar utfallsrummet. Vilket är utfallsrummet i det 
här fallet? Räknas alla platser utanför Sverige och alla som 
jobbar på samma jobb? Ingår i utfallsrummet oväntade 
sammanträffande var som helst på ”oväntad” plats med 
vem som helst som jag är bekant med? I så fall blir det 
många möjligheter att något ”osannolikt” ska inträffa. De 
överensstämmelser mellan filmer och ”prat” som Joakim 
Westerlund beskriver är ett ovanligt tydligt exempel på 
odefinierat utfallsrum, därför inträffar som han påpekar 
till synes otroliga händelser ofta av en slump. 

Vi är väldigt bra på att se mönster. Vi har också en intuitiv 
ovilja mot att tolka mönster och sammanträffanden som 
slumpmässiga. Det rapporteras att slumpmässiga spellis-
tor i iPod-apparater inte är slumpmässiga: Med en enkel 
slumpmekanism skulle nämligen samma låt ofta komma 
två gånger i rad. Urvalsmekanismen måste göras mindre 
slumpmässig för att framstå som mer slumpmässig, som 
Steve Jobs uttryckte det [11].

Sammantaget har parapsykologin som forsknings-
område problem, inte minst beroende på avsaknaden av 
bärkraftig teori (som jag gissar i sin tur beror på att man 
forskar på något som inte finns). I ett starkt forsknings-
område växelverkar teori med empiri och ger fördjupade 
och utökade kunskaper. 

Dan HeDlin 
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