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ABSTRACT 
 
 
In this essay I evaluate the legality of Karl Popper’s criticism against psychoanalysis, 
regarding this theory of Freud’s being pseudoscientific. Popper’s criticism is based on 
his theory of demarcation in which he states that an empirical theory must be possible 
to test by observations in order to be, as most important is, hypothetically possible to 
falsify based on other empirical statements – often in the form of new found facts that 
contradict the original statement/theory. In purpose of assessing Popper’s criticism I 
perform a modified idea analysis, based on a book by Evert Vedung (1977). By 
referring both to Popper and to spokespersons of psychoanalysis I structure the 
arguments pro and contra Popper’s criticism, in order to then weigh these arguments 
against each other. My main conclusion is that psychoanalysis, regardless of Popper’s 
criticism, is in fact an empirical theory since it can be internally validated based on the 
observations made by a psychoanalyst. But according to the theory of demarcation 
psychoanalysis can not be tested based on observations, probably because Popper by 
”observations” meant only those that can be made and validated by independent 
scientists.   
 
 
Keywords: « Karl R. Popper », « philosophy of science », « the problem of 
demarcation », falsification, psychoanalysis 
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1 INTRODUKTION 

 

 

Sir Karl Raimund Popper1 var filosof, verksam framförallt som vetenskapsfilosof och 

politisk filosof. Som vetenskapsfilosof utarbetade Popper sitt krav på att vetenskapliga 

hypoteser i princip ska kunna falsifieras2, vad som har blivit känt som hans 

demarkationskriterium3. Utifrån demarkationskriteriet är hypoteser ”i princip 

falsifierbara” endast då de kan prövas empiriskt. Hypoteser som inte var möjliga att 

pröva empiriskt, och som därmed inte var hypotetiskt möjliga att falsifiera, betecknade 

Popper som pseudo- eller skenvetenskapliga. På basis av detta klassificerade Popper 

sedermera Sigmund Freuds4 psykoanalytiska teori som pseudovetenskaplig. Att teorin 

i fråga inte var falsifierbar innebar inte att den inte kunde vara sann, men det fanns 

enligt Popper inget vetenskapligt sätt att testa dess eventuella giltighet på. Den 

psykoanalytiska teorin var annars en av de teorier som Popper i sin ungdom svärmade 

för, men i och med upprättandet av sin egen teori - det vill säga demarkationskriteriet - 

fick han med nödvändighet avfärda Freuds teori (Hylland Eriksen, T., 1996, sid. 20). 

 

Intresset för mitt ämnesområde: vetenskapsfilosofi, och idén till den här uppsatsen: att 

utvärdera giltigheten i Poppers kritik gentemot den psykoanalytiska teorin som 

pseudovetenskaplig, väcktes i och med delkursen ”Samhällsvetenskaplig teori och 

metod” - en del av c-kursen i ”Samhällsutveckling med internationellt perspektiv” vid 

Humanvetenskapliga institutionen på högskolan i Kalmar. Jag hoppas utifrån min 

frågeställning komma fram till intressanta resultat, samt hoppas kunna väcka ett 

intresse för vidare studier på området. 

 

                                                 
1 1902-1994. 
2 Popper var kritisk till den logiska positivismen (se not nr. 6), framförallt till denna skolas verifikationsprincip. 
Popper ansåg inte att teorier någonsin kunde verifieras eftersom vi aldrig kan vara säkra på att ha observerat alla 
fakta i världen. Teorier skulle istället kontinuerligt revideras genom att de falsifierades, därav Poppers 
falsifikationsprincip – hans demarkationskriterium (falsifierbarhetskriterium). 
3 Ordet demarkation har sitt ursprung i ”demarkationslinje” vilket betyder skiljelinje eller gränsdragning, 
traditionellt mellan olika parter vid exempelvis ett vapenstillestånd. Begreppet demarkationslinje har dock även 
använts inom vetenskapsfilosofi för att beteckna den skiljelinje som där dras mellan på erfarenhet grundad 
vetenskap och metafysik. 
4 1856-1939. Grundare av psykoanalysen och därav en av psykologins portalgestalter. 
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1.1 Disposition 

 

Uppsatsens disposition kommer i det följande att presenteras: 

 

I nästkommande avsnitt, avsnitt två, ges en fördjupad förklaring av de för uppsatsen 

centrala begreppen vetenskapsfilosofi och psykoanalytisk teori. Därpå följande avsnitt, 

avsnitt tre, är en problemdiskussion med påföljande problemformulering, syfte, 

frågeställning samt preciserade frågor. I avsnitt fyra presenteras och förklaras Poppers 

demarkationskriterium, den teori som hans kritik mot den psykoanalytiska teorin utgår 

ifrån. Avsnitt fem, sedan, är en metoddiskussion vilken behandlar kvalitativ metod 

samt metoden idéanalys, vilken tillämpas i uppsatsen. Här återfinns även en 

redogörelse för de avgränsningar som gjorts i valet av problem samt en källkritisk 

diskussion kring det material som används. Det sjätte avsnittet är uppsatsens 

resultatdel där frågan om den psykoanalytiska teorins vetenskapliga värde tas upp dels 

utifrån Poppers argument, dels utifrån motargument från företrädare av den 

psykoanalytiska teorin. Detta avsnitt utgår ifrån de två preciserade frågorna som 

ställdes upp i avsnitt tre. I avsnitt sju, uppsatsens analysdel, besvaras slutligen 

uppsatsens huvudsakliga frågeställning, apropå huruvida Poppers kritik av den 

psykoanalytiska teorin kan anses vara giltig. Slutsatserna på basis av en analys av de 

argument som har förekommit i avsnitt sex. I avsnitt åtta förs sedan en fristående och 

självständig diskussion kring faran med att dra en alltför skarp linje mellan vetenskap 

och metafysik, varpå ett antal specialutformade vetenskapliga kriterier för 

metafysiska5 teorier ställs upp. Poppers demarkationskriterium undersöks och 

utvärderas härefter utifrån sig självt, det vill säga utifrån sitt krav på prövbarhet och 

falsifierbarhet hos vetenskapliga hypoteser. I avsnitt åtta återfinns även förslag till 

vidare forskning. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning av dess innehåll. 

 

 

 

                                                 
5 Ordet meta är grekiska och betyder bakom, eller vid sidan av. Metafysiska teorier är sådana som ligger bortom 
vetenskapen på så vis att de inte kan undersökas med för vetenskapen än så länge tillgängliga metoder. Sådana 
teorier anses alltså inte vara prövbara och accepteras därmed inte som vetenskapliga teorier. 
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2 BEGREPPSDEFINITIONER 

 

 

Jag kommer i detta avsnitt att redogöra för de två begrepp som utgör grunden för 

denna uppsats, nämligen vetenskapsfilosofi och psykoanalytisk teori. Jag kommer även 

att kort redogöra för respektive inriktnings vetenskapliga metod. Detta avsnitt finns 

med i uppsatsen som en service till de läsare som inte är vidare bekanta med områdena 

vetenskapsfilosofi och psykoanalytisk teori. Vikten lägger jag dock på att reda ut 

begreppet vetenskapsfilosofi vilket trots allt är mitt huvudsakliga ämnesområde. 

Begreppet förklaras nedan utifrån Nils Gilje och Harald Grimen (2003) vilka i sin bok 

ger en överskådlig och samtidigt nyanserad bild av vetenskapsfilosofins område: dess 

problem och dess metod. Begreppsdefinitionerna placeras innan problemdiskussionen 

i följande avsnitt av anledningen att en förståelse för mitt val av problem förutsätter en 

förståelse för begreppen vetenskapsfilosofi samt psykoanalytisk teori. 

 

 

2.1 Vetenskapsfilosofi 

 

Det första systematiska programmet för vetenskapsfilosofi utvecklades på 1920-talet 

av de logiska positivisterna6. Även om vetenskapsfilosofin således är en ung disciplin 

så har dess frågor och problem dock diskuterats av filosofer och sedermera forskare i 

århundraden (Gilje, N. & Grimen, H., 2003, sid. 14 f.). Vad är vetenskap? Vilka 

villkor bör en hypotes uppfylla för att vara vetenskaplig? Detta är centrala frågor inom 

vetenskapsfilosofin. (a.a., sid. 13 & 21).  

 

Vetenskapsfilosofi är i sig ingen vetenskaplig disciplin utan snarast ett metodiskt 

reflekterande kring vetenskaplig aktivitet (Gilje, N. & Grimen, H., 2003, sid. 13 & 21).  

                                                 
6 Den så kallade ”Wienkretsen”, sedermera de logiska positivisterna, gav upphov till den logiska positivismen 
(senare kallad logisk- eller bevisempirism) - den skola ur vilken den första programförklaringen för 
vetenskapsfilosofi alltså uppstod på 1920-talet. De logiska positivisterna ville med detta ”program” befrämja en 
vetenskapligt orienterad filosofi, och gruppen hade en starkt kritisk inställning till metafysik. 
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Vetenskapsfilosofin har vetenskapen som sitt studieobjekt, medan vetenskapen i sig 

har olika delar av världen som studieobjekt (a.a., sid. 13 & 20). Vetenskapsfilosofi 

kategoriseras ofta som en metavetenskap eftersom den: ”… tränger bakom 

vetenskapliga teorier, begrepp och förklaringar för att klargöra och analysera de 

förutsättningar som de bygger på.” (a.a., sid. 13). För att klargöra skillnaden mellan att 

betrakta vetenskap utifrån, liksom vetenskapsfilosofen, respektive inifrån, liksom 

forskaren, så lägger Gilje och Grimen (2003) fram ett exempel med en person som 

spelar respektive observerar spelet schack. När personen spelar schack funderar hen7 

under hela spelets gång över sitt nästa drag och på hur hen slutligen ska kunna göra sin 

motståndare schack matt. Det är spelets regler som ligger till grund för personens 

strategiska tänkande i alla hens drag. Men om samma person istället skulle betrakta 

spelet utifrån, inte som spelare utan som observatör av spelet, skulle hen istället 

fundera över spelets regler apropå vad de tillåter respektive inte tillåter, och om de är 

bra eller dåliga. Hen skulle vidare försöka urskilja spelets särdrag men samtidigt ta 

reda på vilka likheter schack har med andra spel. I det första fallet, där personen spelar 

schack, så betraktar hen alltså spelet inifrån - liksom forskaren, och spelar det enligt 

givna regler. I det andra fallet, där personen observerar spelet schack, så betraktar hen 

istället spelet utifrån - liksom vetenskapsfilosofen, och funderar dels över vilka regler 

som ligger till grund för schack, dels hur dessa regler påverkar de som spelar detta spel 

(a.a., sid. 21). Kontentan är att en forskare som bedriver forskning inom en viss 

vetenskap ofta står för nära den egna forskningen/vetenskapen för att kunna betrakta 

denna allsidigt, just eftersom hen betraktar denna inifrån. Vetenskapsfilosofen kan som 

yttre observatör ofta blottlägga sådana förutsättningar för den aktuella vetenskapen 

som forskaren inte är medveten om (a.a., sid. 13). 

 

 

 

                                                 
7 Hen är ett könsneutralt pronomen som med fördel kan användas som benämning på en person av oidentifierat 
kön. Jag använder mig konsekvent av detta pronomen på sådana ställen i uppsatsen där jag annars skulle vara 
tvungen att skriva han/hon eller hon/han och dessutom tvingas välja vilket av dessa pronomen som borde stå 
först i ordningen, med risk för att framstå antingen som ointresserad av genusfrågor eller som feminist (då jag är 
varken eller). Böjningar på ”hen” är hens och henom, varav den första av dessa även förekommer i uppsatsen. 
Hen har sin motsvarighet i det finska språket där könsneutralt pronomen ”hän” används om både kvinnor och 
män, då det i finskan inte finns någon motsvarighet till svenskans ”hon” och ”han”. 
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2.2 Psykoanalytisk teori 

 

Henry Egidius (2000) gör följande bestämning av begreppet psykoanalys, varav 

psykoanalytisk teori, som synes av nedanstående citat, är en del: 

 

... 1. Sigmund Freuds teori om den mänskliga personligheten, dess utveckling och 

reaktioner, speciellt med betoning på det omedvetnas och driftlivets betydelse för 

tänkande och handlingar 2. metod att undersöka omedvetna motiv och konflikter 

och orsakerna till en människas reaktionssätt samt metod att behandla psykiska 

störningar 3. riktning inom psykologin på grundval av Freuds skrifter …(a.a., sid. 

190). 

 

Psykoanalys är med andra ord den gemensamma beteckningen för en teori, en 

(behandlings)metod samt en riktning inom psykologin, med Freud som upphovsman 

och tron på det ”omedvetna” som styrande princip som grund. I denna uppsats så 

använder jag mig konsekvent av ”psykoanalytisk teori” som beteckning för såväl teori 

som metodaspekten av psykoanalys, detta eftersom Popper kritiserade psykoanalysen 

som teori - vilket dock även inbegrep dess metod. 

 

Egidius (2000) gör vidare följande bestämning av psykoanalytisk vetenskapsteori: 

 

… teori om psykoanalysens metod, forskning, kunskap och kunskapsideal; man 

betonar exempelvis dels den kausalitet8 som består i att omedvetna konflikter ger 

upphov till neurotiska symptom, dels den befrielse för patienten som det innebär 

att kunna kommunicera och relatera till andra på grundval av förståelse och 

inlevelse (utan neurotiska reaktionsmönster) … (a.a., sid.190). 

 

Psykoanalytisk vetenskapsteori kan, liksom vetenskapsfilosofi, sägas studera sin 

disciplins förutsättningar, kunskap och forskningsprocess utifrån. Även här 

betonas det omedvetna som styrande princip, då innehåll i det omedvetna anses 

korrelera med psykiska konflikter och även yttre beteende. 
                                                 
8 Orsaksförhållande, orsakssammanhang. 
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3 PROBLEMDISKUSSION 

 

 

Följande redogörelse för mitt problemområde, vilken ytterst syftar till att motivera mitt 

val av problem (se ”3.1 Problemformulering” nedan), får i stort sett anses vara en 

sammanfattning av de fakta som redan presenterats i uppsatsens första respektive 

andra avsnitt. Därmed förekommer inga källhänvisningar i denna text, det vill säga 

eftersom inga nya fakta presenteras utan endast upprepas i sammanfattad form. De 

kursiva orden i följande text är sådana som är av särskild vikt i uppsatsen. 

 

Mitt problemområde är vetenskapsfilosofi: vad som är vetenskap och vilka villkor en 

hypotes ska uppfylla för att vara vetenskaplig. En man som ägnade en stor del av sin 

karriär åt vetenskapsfilosofin och dess problemställningar var filosofen Karl Popper. 

Popper utvecklade vad som har kommit att kallas för demarkationskriteriet, vilket med 

sitt krav på att vetenskapliga hypoteser ska vara i princip falsifierbara, det vill säga 

hypotetiskt möjliga att falsifiera, har funktionen av en måttstock för vetenskapliga 

teorier inom erfarenhetsbaserade vetenskaper. Om en hypotes kan anses vara i princip 

falsifierbar grundar sig på om dess påståenden går att pröva med för vetenskapen 

tillgängliga metoder. Sådana vetenskapliga hypoteser som är möjliga att pröva räknas 

som empiriska eftersom deras påståenden går att testa gentemot sinneserfarenheten; 

experiment, observationer och faktiska förhållanden. Då Popper fann att den 

psykoanalytiska teorin inte levde upp till demarkationskriteriets falsifierbarhetsprincip 

så avfärdade han denna som vetenskaplig empirisk teori och betecknade den som 

pseudo- eller skenvetenskaplig. Metafysiska teorier är i övrigt samlingsnamnet för 

sådana teorier som åtminstone i dagsläget inte går att pröva vetenskapligt och därmed 

inte heller är hypotetiskt möjliga att falsifiera. 
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3.1 Problemformulering 

 

Även om Poppers kritik gentemot den psykoanalytiska teorin är till synes svår att 

argumentera emot, så kvarstår det faktum att den psykoanalytiska teorin är både en 

etablerad och i hög grad respekterad teori, vilken existerar lika självklart som och 

oberoende av Poppers demarkationskriterium och hans kritik utifrån detta. I praktiken 

får den psykoanalytiska teorin dessutom anses vara mer tillämpningsbar då den 

innefattar en psykologisk behandlingsform, och åtminstone på så vis är mer värdefull 

än det strikt teoretiska demarkationskriteriet. Det är på basis av detta, den 

psykoanalytiska teorins existens och värde (såväl vardagligt som vetenskapligt) 

oberoende av Poppers kritik, som jag finner det ändå vara idé och faktiskt befogat att 

ifrågasätta Poppers kritik gentemot denna teori. Demarkationskriteriets krav på 

prövbarhet och falsifierbarhet bottnar ju dock i empirismen, vilken med sin syn på 

metafysiska teorier som meningslösa utgör grunden för den moderna vetenskapen. Jag 

inser att det därmed är en omöjlighet att någonsin helt kunna fria den psykoanalytiska 

teorin från sin dom som pseudovetenskaplig men jag anser det ändå vara värt att i min 

analysdel, baserat på och beroende av vad som framkommer i mitt resultat, diskutera 

styrkor och svagheter i Poppers kritik av den psykoanalytiska teorin samt i den 

psykoanalytiska teorins försvar (baserat på utsagor från dess förespråkare). Detta i 

syfte att kunna utvärdera giltigheten i Poppers kritik av den psykoanalytiska teorin. 

 

3.1.1 Syfte 

 

Jag ämnar i denna uppsats undersöka mer exakt hur Poppers kritik gentemot den 

psykoanalytiska teorin formulerades. Jag ämnar även undersöka hur den 

psykoanalytiska teorins förespråkare (däribland Freud själv) genom åren har försvarat 

sig gentemot denna kritik, och med vilka eventuella vetenskapliga utgångspunkter. 

Detta kommer att ligga till grund för att jag ska kunna utvärdera giltigheten i Poppers 

kritik av den psykoanalytiska teorin. 
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3.2  Frågeställning 

 

Utifrån ovanstående problemformulering utformas följande frågeställning: 

 

• Kan Poppers kritik av den psykoanalytiska teorin som pseudovetenskaplig 

anses vara giltig?  

 

3.2.1 Preciserade frågor  

 

Jag delar vidare upp min frågeställning i två preciserade frågor. Detta sker med 

anledning av att jag i resultatavsnittet, avsnitt sex, utför en modifierad idéanalys vilken 

bygger på att jag strukturerar upp respektive aktörs (Popper samt företrädare för den 

psykoanalytiska teorin) argument i ett eget stycke i syfte att skapa en så att säga fiktiv 

debatt. I respektive stycke i resultatavsnittet så utgår jag med andra ord ifrån 

respektive av de två preciserade frågorna, och vad som framkommer i arbetet med 

respektive av dessa frågor ligger sedan till grund för att jag i avsnitt sju: ”Analys och 

slutsatser av debatten”, ska kunna besvara min huvudsakliga frågeställning. De 

preciserade frågorna besvaras vidare endast indirekt i uppsatsen i och med att inga 

slutsatser dras i resultatavsnittet. Det är dock de fakta, de argument, vilka presenteras i 

avsnitt sex som utgör underlaget för min analys och mina slutsatser, det vill säga 

besvarandet av den huvudsakliga frågesällningen. 

 

Med ovanstående motivering delas uppsatsens frågeställning upp i följande två 

preciserade frågor: 

 

• Hur argumenterar Popper mot den psykoanalytiska teorin och kan kritiken 

anses vara giltig? 

 

• Vad talar enligt förespråkare för den psykoanalytiska teorin för teorins 

vetenskapliga värde, och kan detta försvar anses vara hållbart? 
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3.3 Motivering av uppsatsämnet 

 

Jag har i det inledande skedet av uppsatsarbetet fått höra att jag antagligen skulle vara 

betjänt av att i förebyggande syfte motivera att mitt ämnesområde: vetenskapsfilosofi, 

och mitt uppsatsämne: att utvärdera giltigheten i Poppers kritik av den psykoanalytiska 

teorin, de facto faller inom ramen för samhällsvetenskap. Jag har tagit detta till mig 

och funnit det passande att avsluta detta avsnitt med en diskussion kring just detta. 

 

Jag vill med bestämdhet hävda att min uppsats är av samhällsvetenskaplig art, ty även 

att både vetenskapsfilosofi och psykologi är egna discipliner så är de i ett större 

perspektiv också samhällsvetenskaper9 avseende deras metod. Dessutom gör jag i 

denna uppsats ingen djupstudie av de för mig aktuella teorierna, demarkationskriteriet 

respektive den psykoanalytiska teorin, utan snarast en undersökning av polemiken dem 

emellan gällande det vetenskapliga värdet hos den psykoanalytiska teorin. Även om 

detta på sätt och vis faller inom ramen för vad vetenskapsfilosofin ägnar sig åt så är det 

snarast idéanalytisk metod som jag tillämpar i denna uppsats, eftersom jag utvärderar 

styrkor och svagheter i Poppers såväl som förespråkare för den psykoanalytiska teorins 

argument. Jag utvärderar giltigheten i Poppers kritik ur ett vetenskapligt perspektiv,  

dock inte som vetenskapsfilosof utan snarare som idékritiker. Som bas för uppsatsen 

ligger dessutom den samhällsvetenskapliga kvalitativa metoden, vilken precis som Jan 

Trost (2005) skriver är användbar då man strävar efter att nå en djup (snarare än en 

bred och generell) förståelse på ett område (a.a., sid. 13 f.).  

 

Ytterst skulle jag vilja motivera det som att min uppsats är samhällsvetenskaplig till 

följd av att jag tillämpar ett samhällsvetenskapligt angreppssätt på mitt val av problem. 

Matematiken10 styrs ju av lagbundenhet och kausalitet, till exempel så är det en 

grundläggande och obestridbar matematisk sanning att ett plus ett är lika med två. Jag 

vill dock mena att om man trots allt börjar ifrågasätta detta påstående, apropå om det 

verkligen stämmer i alla fall, så rör man sig inte nödvändigtvis längre på matematikens 

                                                 
9 Ämnen som studerar samhället i olika avseenden, framförallt apropå mänskliga handlingar och interaktioner. 
10 Betecknas som en passus som en hjälpvetenskap och räknas traditionellt inte till naturvetenskaperna. 
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område. Man kan sätta en samhällsvetenskaplig prägel på frågan genom att påstå 

följande: en sandhög plus en annan sandhög är alltid lika med endast en sandhög. På så 

vis kan, från en lite annorlunda synvinkel, ett plus ett vara lika med ett. 
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4 POPPERS TEORI 

 

 

I nedanstående stycke redogör jag för grunderna i Poppers demarkationskriterium. För 

att läsaren ska kunna förstå Poppers argument mot den psykoanalytiska teorin som 

pseudovetenskaplig, så krävs det nämligen att hen är insatt i denna teori - varur 

argumenten är sprungna. 

 

 

4.1 Demarkationskriteriet 

 

Popper (1992) skriver att demarkationsproblemet, inom vetenskapsfilosofin, enligt 

honom handlar om att hitta ett kriterium varmed man kan skilja empiriska påståenden 

från icke empiriska påståenden (a.a., sid. 12 n.). Popper beskriver vidare att hans 

lösning på demarkationsproblemet var en skiljelinje mellan empirisk vetenskap11 och 

pseudovetenskap (a.a., sid. 29), där empiriska och icke empiriska påståenden skildes åt 

genom principen att ett påstående endast är empiriskt om det är formulerat så att det i 

teorin kan motbevisas av andra empiriska påståenden (a.a., sid. 12 n.). Enligt Popper 

(1994) så är ett pseudovetenskapligt påstående till skillnad från ett metafysiskt 

påstående ett sådant som påstår sig vara empiriskt, varpå det alltså ger sken av att vara 

vetenskapligt, även om det vid närmare granskning visar sig vara omöjligt att pröva 

(a.a., sid. 77). Det pseudovetenskapliga påståendet är alltså ett icke empiriskt 

påstående och har gemensamt med det metafysiska påståendet att det ligger bortom att 

kunna prövas med för vetenskapen tillgängliga metoder. Metafysiska påståenden är 

alltså: ”… sådana påståenden som ger sig ut för att utgöra kunskaper om något ’över’ 

eller bortom all erfarenhet.” (Gilje, N. & Grimen, H., 2003, sid. 63). 

 

 

                                                 
11 Avseende teorier tillhörande de empiriska, det vill säga de erfarenhetsbaserade, vetenskaperna vilka är alla 
vetenskapliga discipliner med undantag för matematik och logik. Dessa vetenskaper studerar fenomen som vi får 
kunskap om genom våra sinnen och deras teorier ska kunna prövas gentemot sinneserfarenheten, genom 
observationer och experiment. Alla teorier inom en erfarenhetsbaserad vetenskap är ju dock inte automatiskt 
empiriska, det är så att säga därför som demarkationskriteriet behövs tillämpas enligt Popper. 
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”Poppers krav på vetenskapliga hypoteser, senare känt som hans 

demarkationskriterium, var att de skulle kunna utsättas för så hårda prov att de i 

princip kunde falsifieras.” (Hylland Eriksen, T., 1996, sid. 20). Popper menade att 

teorier som inte var prövbara inte heller var vetenskapliga eftersom: ”En teori är bara 

vetenskaplig om den i princip kan falsifieras.” (Gilje, N. & Grimen, H., 2003, sid. 85),  

och vidare att: ”… vi måste kunna föreställa oss erfarenheter som är sådana att de kan 

motsäga påståendet.” (a.a., sid. 22), annars är teorin: ”… immun mot erfarenheter …” 

(a.a.). Den logiska positivismen, vilken Popper var kritisk till, stödde sig på en 

empiristisk verifikationsprincip (Gilje, N. & Grimen, H., 2003, sid. 81), men Popper 

(1992) skriver att han tidigt insåg att strävan efter att verifiera, bevisa hypoteser i jakt 

på ”sanna” teorier var tvungen att överges (a.a., sid. 29). Popper ansåg inte 

vetenskapliga lagar vara empiriskt verifierbara och det var enligt honom: ”… 

meningslöst att en gång för alla försöka slå fast grundläggande sanningar om världen 

… eller vetenskapen, eftersom det förr eller senare kommer att dyka upp rön som inte 

stämmer med teorin.” (Sköld, B., 2002, sid. 55). Hypoteser kan därmed aldrig bli ”… 

slutgiltigt verifierade (bevisade), eftersom vi aldrig kan vara säkra på att vi har 

observerat alla fakta i världen.” (Hylland Eriksen, T., 1996, sid. 20). Popper menade 

därför att vetenskapliga sanningar aldrig kunde betraktas som annat än gissningar eller 

preliminära hypoteser, vilka kontinuerligt och strängt måste prövas (Gilje, N. & 

Grimen, H., 2003, sid. 85). Popper ansåg istället att vetenskapsmän ska sträva efter att 

formulera ”goda provisoriska teorier” vilka sedan ska ersättas av nya, bättre 

provisoriska teorier om/när nya fakta uppenbarar sig (Sköld, B., 2002, sid. 55).  

Popper (1992) beskriver i linje med detta att han kom fram till att: ”All theories are 

hypotheses; all may be overthrown.” (a.a., sid. 29). Han är dock tydlig med att påpeka 

att det för den sakens skull visst kan finnas teorier som är sanna, rätta gissningar så att 

säga, men att vi oavsett aldrig kan verifiera våra gissningar eller betrakta dem som 

slutgiltiga sanningar (a.a., sid. 30). Popper ansåg snarast att verkligheten uppenbarar 

sig för oss då vi falsifierar våra teorier än då vi verifierar dem (Gilje, N. & Grimen, H., 

2003, sid. 85).  
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Popper (1994) definierar ytterst sitt demarkationskriterium som ett medel för att 

avgöra om ett påstående kan prövas utifrån observationer (a.a., sid. 77), det vill säga 

empiriskt - vilket endast är möjligt att göra med empiriska påståenden. 
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5 METOD 

 

 

I detta avsnitt förklarar jag inledningsvis kvalitativ metod, vilken utgör basen i denna 

uppsats. Därpå följer en förklaring av idéanalys samt en redogörelse för hur denna 

metod tillämpas i uppsatsens resultat- samt analysavsnitt. Vidare följer en redogörelse 

för de avgränsningar som har gjorts i valet av problem, och avsnittet avslutas med en 

genomgång av samt en källkritisk diskussion kring det material som har använts i 

uppsatsen. 

 

 

5.1 Kvalitativ metod   

 

Den kvalitativa metoden utgör basen för den här uppsatsen vilken med andra ord är 

kvalitativ. Den kvalitativa metoden används traditionellt vid samhällsvetenskapliga 

undersökningar, eftersom man där ofta eftersträvar djupare förståelse på ett område. 

Mitt intresse i den här uppsatsen gäller huruvida Poppers kritik av den psykoanalytiska 

teorin är giltig, och inte huruvida hans demarkationskriterium i sig är en giltig teori. 

Jag är så att säga intresserad av att nå en djupare förståelse för det enskilda fallet och 

kommer inte att uttala mig om Poppers demarkationskriterium rent generellt, utan 

alltså endast i förhållande till den psykoanalytiska teorin. Trost (2005) skriver att den 

kvalitativa metoden är användbar då en djupare förståelse för ett område eftersträvas i 

en undersökning (a.a., sid. 13 f.). Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang (1997) 

skriver vidare att den kvalitativa metoden syftar till en djupare förståelse i det enskilda 

fallet och inte till generell giltighet (a.a., sid. 13 ff.).  
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5.2 Idéanalys 

 

Idéanalys är en teori/metod vilken ligger till grund för hur jag går tillväga i resultat- 

respektive analysavsnittet, avsnitt sex samt sju. Jag har tillgodogjort mig denna 

teori/metod genom Evert Vedungs (1977) bok men jag kommer inte att hänvisa till 

denna i resultat- respektive analysavsnittet utan använder den snarast som en modell 

för mitt tänkande, min analys, och jag har så att säga strukturerat dessa avsnitt utifrån 

denna teori. Nedan, efter att jag har gett en allmän redogörelse för idéanalys, kommer 

jag att exemplifiera hur jag rent praktiskt lagt upp dessa två avsnitt och på så vis utför 

en idéanalys. Vedung (1977) beskriver vidare egentligen idéanalys av politiska 

budskap, alltså politisk idéanalys, men hans bok är trots det den av de böcker som jag 

läst på området vilken bäst beskriver idéanalys både rent teoretiskt samt i dess 

tillämpning. Vedung (1977) skriver också att den idéanalys som han beskriver kan 

appliceras på alla sorters budskap, även om hans huvudsyfte är att kommentera 

metodologiska problem tillhörande politisk idéanalys (a.a., sid. 17 & 24). 

 

Jag har genom att läsa Vedung (1977) kommit fram till att jag gör en innehållslig 

idéanalys och jag ämnar i det följande att redogöra för vad som kännetecknar detta sätt 

att betrakta samt analysera en idé: 

 

Vid en innehållslig idéanalys analyseras giltigheten hos en idé eller tes då den 

innehållsliga idéanalysen är uteslutande giltighetsprövande (Vedung, E., 1977, sid. 18 

f.). Giltighetsprövning tillika innehållslig idéanalys går ut på att: ”… pröva om 

innehållet är konsekvent och om eventuell argumentering är logiskt giltig; och man 

måste utröna om det som förmedlas är sant, sannolikt sant eller åtminstone empiriskt 

underbyggt på något sätt.” (a.a., sid. 19). Vidare är meningen att: ”… man skall avgöra 

om innehållet … är systematiskt, klart, relevant, konsistent och logiskt giltigt samt 

empiriskt hållbart.” samt att man: ”… skall slå ner på bristande systematik, oklarheter, 

argument som inte hör till ämnet eller uteslutningar av skäl som hör till ämnet, 

motsägelser och felslut, osanningar och illa underbyggda verklighetsomdömen samt … 

värdeomdömen.” (a.a., sid. 24).  
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Min process. Vedung (1977) skriver att en innehållslig idéanalys kan gå till på så 

sätt att man beskriver och ordnar argumenten för och emot en viss ståndpunkt för att 

sedan ta ställning till bärkraften hos respektive argumentering (a.a., sid. 33). Jag går 

tillväga enligt detta genom att jag i respektive stycke i avsnitt sex (resultat) arbetar 

utifrån mina preciserade frågor och därmed beskriver Poppers respektive Jahodas 

(förespråkare för den psykoanalytiska teorin) argument emot respektive för den 

psykoanalytiska teorins vetenskaplighet. Detta ligger sedan till grund för att jag i 

avsnitt sju (analys) ska kunna just ”… ta ställning till bärkraften hos respektive 

argumentering …” (se ovanstående referat). Vidare gäller det enligt Vedung att sedan 

jämföra respektive sidas argumentation och enskilda argument för att sedan kunna låta 

argument och motargument konfronteras (a.a., sid. 34). Detta gör jag i avsnitt sju 

(analys) där jag på basis av vad som framkommit i avsnitt sex analyserar styrkor och 

svagheter i Poppers respektive i Jahodas argument emot respektive för den 

psykoanalytiska teorins vetenskaplighet, detta i syfte att kunna besvara min 

huvudsakliga frågeställning: huruvida Poppers kritik av den psykoanalytiska teorin är 

giltig. Vedung menar att det är möjligt att de olika aktörerna i debatt: ”… inte har den 

överblick som behövs för att se om och i vilken utsträckning deras argumentering 

stämmer överens med eller strider emot (var)andras12. Forskaren kommer då att ställa 

argument mot varandra, vilka i själva debatten inte uttryckligen konfronterades. 

Resultatet … blir en formulering och uppställning av debatten som … underlättar 

lösandet av … problemet13.” (a.a., sid. 34). Det är slutligen denna roll som jag känner 

att jag har i den här uppsatsen, det vill säga att ställa respektive aktörs (Popper samt 

Jahoda) argument emot varandra, argument som kanske aldrig möts tidigare. Det är 

tydligt att Popper och företrädare för den psykoanalytiska teorin argumenterar emot 

varandra, men frågan är ändå om de diskuterar med eller bredvid varandra i sin 

argumentering. Det vill säga om det verkar ha funnits ett utbyte av argument mellan 

parterna vid tiden då debatten var som mest aktuell eller om respektive sida har 

argumenterat emot varandra utan att egentligen låta sina argumenten mötas och vägas, 

och på så vis aldrig varit medvetna om de eventuella styrkorna hos den andra partens 

                                                 
12 Min parantes, med syfte att förtydliga sammanhanget. 
13 Syftar på forskarens problemformulering och sedermera frågeställning. 
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argument och de eventuella bristerna i sina egna argument. Detta gäller inte specifikt 

Popper och Jahoda utan Popper och förespråkare för den psykoanalytiska teorin rent 

generellt, däribland Freud, men det är Jahoda som i min uppsats företräder den 

psykoanalytiska teorin och hon ger också en nyanserad bild av denna sidas 

argumentering där även Freuds tankar på området ingår.  

 

Vedung (1977) rekommenderar för övrigt starkt ett analysschema för att ställa upp de 

argument som konfronteras (a.a., sid. 35). Jag anser dock att mitt upplägg där jag i 

avsnitt sex arbetar utifrån mina preciserade frågor och strukturerar argumenten för att 

sedan i avsnitt sju väga dem emot varandra, ger samma resultat och dessutom passar 

både mig och en uppsats av den här arten bättre. 

 

 

5.3 Avgränsningar 

 

Popper klassificerade förutom den psykoanalytiska teorin även marxismen14 som 

pseudovetenskaplig, utifrån sitt demarkationskriterium. På grund av uppsatsens art, en 

c-uppsats om 15 högskolepoäng, så kändes det dock befogat att begränsa 

undersökningen till att endast diskutera och utvärdera giltigheten i Poppers kritik 

gentemot en av dessa teorier. Jag valde för övrigt den psykoanalytiska teorin helt på 

grund av personligt intresse. Jag har dessutom hittat så pass mycket material på detta 

område att jag inte har någon anledning att för den sakens skull ta med den marxistiska 

teorin i uppsatsen. Jag är dock medveten om att jag hade satt en större 

samhällsvetenskaplig prägel på uppsatsen om jag istället hade valt att undersöka 

giltigheten i Poppers kritik av marxismen. 

 

 

                                                 
14 Karl Marx politiska filosofi där grundtanken är att ett samhälles utveckling sker på basis av de motsättningar 
som existerar i detsamma. Motsättningarnas karaktär beror i sin tur på vilket produktionssätt som dominerar 
samhällets ekonomi. I dagsläget, såväl som när Marx formulerade sin teori, är det västerländska 
produktionssättet kapitalism, vilket enligt teorin ger upphov till motsättningar i form av klasskamp mellan arbete 
och kapital – en klasskamp som kan komma att leda till revolution och socialism, för att slutligen övergå i 
kommunism. 
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5.4 Material och källkritik 

 

Material. I avsnitt två förklarades vetenskapsfilosofi utifrån Gilje och Grimen 

(2003), och psykoanalytisk teori utifrån Egidius (2000). Material kring 

demarkationskriteriets utformning och innehåll har jag till så stor del som det varit 

möjligt hämtat ur två av Poppers verk i engelsk översättning: ”Objective knowledge; 

An evolutionary approach” (1992) och ”Knowledge and the body-mind problem; In 

defence of interaction” (1994). En del av de fakta som tagits från den första av dessa 

böcker är hämtade ur en fotnot och jag har överhuvudtaget inte kunnat hitta någon bok 

av Popper som i någon större utsträckning behandlar demarkationskriteriet. På grund 

av mina bristande kunskaper i det tyska språket så har jag inte heller haft möjlighet att 

läsa sådana verk som inte finns tillgängliga i engelsk översättning. Övrigt material 

kring demarkationskriteriet har jag hämtat från Gilje och Grimens bok 

”Samhällsvetenskapernas förutsättningar” (2003), Thomas Hylland Eriksens artikel 

”Tre hållningar till sanning, forskning och vetande” (1996) samt Bengt Skölds artikel 

”Giganternas kamp; diskuterar filosofin verkliga problem eller bara nonsens?; Popper 

och Wittgenstein hade en eldfängd duell om saken” (2002). Material kring hur Popper 

argumenterade emot den psykoanalytiska teorins vetenskaplighet på basis av sitt 

demarkationskriterium har jag främst tagit ur de två av Poppers verk i engelsk 

översättning som jag även uppgav angående demarkationskriteriets utformning och 

innehåll: ”Objective knowledge; An evolutionary approach” (1992) samt ”Knowledge 

and the body-mind problem; In defence of interaction” (1994). De fakta som kommer 

från den första av dessa böcker är hämtade ur en utförlig kommentar som Popper har 

satt i en fotnot, och jag har inte kunnat hitta någon bok av Popper som endast eller ens 

i någon större utsträckning behandlar kritiken gentemot den psykoanalytiska teorin. 

Det material som jag har funnit i ovan två nämnda böcker har dock varit tillräckligt för 

att jag ska kunna arbeta utifrån den första av mina två preciserade frågor. Ett par 

uppgifter har dock hämtats ur Hylland Eriksens artikel ”Tre hållningar till sanning, 

forskning och vetande.” (1996). 
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Slutligen så har jag har endast funnit en källa som så att säga försvarar den 

psykoanalytiska teorins vetenskapliga status, detta är Marie Jahodas bok ”Freud och 

psykologins dilemma” (1983). Denna bok har dock givit mig tillräckligt med material 

för att jag ska kunna arbeta utifrån den andra av mina två preciserade frågor, eftersom 

Jahoda försvarar den psykoanalytiska teorin med utgångspunkt i generell 

vetenskapsteori. Jag har dock även tagit med ett par kommentarer ur Maare Tamm 

(2002) med avseende på hur Freud utvecklade sina teorier. 

 

Källkritik. De skriftliga källor som jag har använt mig av, böcker och 

tidningsartiklar, har jag i den utsträckning som det varit möjligt valt med avseende på 

de tre källkritiska krav som Rolf Ejvegård (2003) redogör för: oberoendekravet, 

färskhetskravet och samtidighetskravet. Oberoendekravet föreskriver att primärkällor 

bör användas framför sekundärkällor, då primärkällor naturligt sett är mer tillförlitliga. 

Färskhetskravet föreskriver att nya källor bör användas framför äldre. 

Samtidighetskravet föreskriver slutligen att man bör använda sig av källor som ligger 

nära i tiden till den händelse man undersöker, i fallet att sådana källor finns att tillgå 

(a.a., sid. 63 f.).  

 

Utifrån oberoendekravet så använder jag mig av primärkällor i så stor utsträckning 

som det är möjligt, detta i form av Poppers verk inom vetenskapsfilosofi. Ett par av 

hans verk har dock varit för svåra för mig att få tag på varpå jag istället fått använda 

mig av sekundärkällor för dessa fakta. Jag använder mig även av sekundärkällor för att 

förtydliga vissa fakta ur Poppers böcker såväl som för att påvisa att det råder en 

samstämmighet mellan olika forskares tolkningar av och redogörelser för Poppers 

demarkationskriterium samt för hans kritik av den psykoanalytiska teorin. Utifrån 

färskhetskravet så använder jag mig överlag av vad som är att betrakta som nutida 

forskning vad gäller såväl metodlitteratur som böcker och artiklar på området 

vetenskapsfilosofi, psykoanalys och Popper. Detta med undantag av att jag som sagt 

använder mig av Poppers originalverk vilka får dispens enligt oberoendekravet 

eftersom de är primärkällor, vilka trots allt är de allra bästa källorna att använda. 

Övriga undantag sker med motiveringen att nyare källor inte får användas på 
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bekostnad av äldre källor som är bättre, eller då motsvarande källor inte finns i ny 

upplaga. Samtidighetskravet känns slutligen kanske mer relevant att tillämpa vid 

exempelvis en fallstudie eller dylikt, eftersom det som sagt föreskriver att de källor 

som används bör ligga nära i tiden till den händelse som man undersöker. I fallet att 

man väljer att betrakta demarkationskriteriet som en händelse inom 

vetenskapsfilosofin, så utgår dock de facto de primärkällor som jag tillämpar (Poppers 

verk) direkt från denna händelse - de är snarast sprungna ur denna.  
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6 DEBATTEN 

 

 

I detta avsnitt arbetar jag utifrån mina två preciserade frågor, i stycke ett utifrån den 

första av dessa och i stycke två utifrån den andra. Mina preciserade frågor besvaras så 

att säga indirekt genom texten i respektive stycke, men inga slutsatser dras i detta 

avsnitt. Arbetet med de preciserade frågorna ligger istället till grund för besvarandet av 

min huvudsakliga frågeställning i nästföljande avsnitt, vilket är uppsatsens 

analysavsnitt. 

 

 

6.1 Poppers kritik av den psykoanalytiska teorin 

 

Preciserad fråga: Hur argumenterar Popper mot den psykoanalytiska teorin och kan 

kritiken anses vara giltig? 

 

Hylland Eriksen (1996) skriver att Popper, utifrån sitt demarkationskriterium, 

klassificerade den psykoanalytiska teorin som pseudovetenskaplig. Detta eftersom 

teorin enligt honom var självbekräftande varpå den inte var prövbar och därmed inte 

hypotetiskt möjlig att falsifiera (a.a., sid. 20). Popper (1992) skriver om den 

psykoanalytiska teorin att: ”No description whatever of any logically possible human 

behaviour can be given which would turn out to be incompatible with the 

psychoanalytic theories of Freud …” (a.a., sid. 38 n. 5). I polemik med kritiker vilka 

anfört att exempelvis Sir Isak Newtons15 tröghetslag16 är lika omöjlig att falsifiera som 

Freuds psykoanalytiska teori så illustrerar Popper med ett exempel att denna allmänt 

vedertagna17 teori alltjämt kan komma att bli motbevisad. Så skulle ske om jorden 

plötsligt, utan yttre påverkan, skulle börja accelerera i sin omloppsbana medan de 

andra planeterna behöll sin konstanta fart. Han påpekar att Newtons teori dock inte 

tillhör den empiriska vetenskapen vilket innebär att denna teori går fri från 

                                                 
15 1643-1727, engelsk bland annat naturvetenskapsman: matematiker, fysiker och astronom. 
16 En av Newtons tre rörelselagar, de övriga två är accelerationslagen och lagen om verkan och motverkan. 
17 Den accepteras som en vetenskaplig lag, vilket samlingsnamnet ”rörelselagar” också antyder. 
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demarkationskriteriet (även om den alltså går i linje med detta) (a.a.). 

Demarkationskriteriet utgör ju, som tagits upp i teoriavsnittet, en skiljelinje mellan just 

empirisk vetenskap och pseudovetenskap (Popper, K. R., 1992, sid. 29).  

 

Popper (1994) skriver vidare att Freud hävdade att hans psykoanalytiska teori, vilken 

förklarar mänskligt beteende på basis av omedvetna, undertryckta önskningar, var 

empirisk. Teorin gick dock inte att pröva vetenskapligt eftersom inga observationer var 

oförenliga med teorin. Popper skriver vidare att många människor såg det som den 

psykoanalytiska teorins styrka att alla observationer som kunde göras av det mänskliga 

beteendet bekräftade den, men att han själv tvärtom såg detta som en stor svaghet i 

teorin då detta faktum gjorde den omöjlig att pröva. Freuds teori var enligt Popper 

pseudovetenskaplig eftersom den utgav sig för att vara empirisk, den kunde mycket 

väl vara sann men den kunde som sagt inte prövas utifrån observationer, det vill säga 

empiriskt (a.a., sid. 77).  

 

De viktigaste argumenten pro att den psykoanalytiska teorin är pseudovetenskaplig 

(dvs. contra att den är empirisk) är sålunda att: 

 

1. Teorin är självuppfyllande eftersom inga observationer av mänskligt beteende 

är oförenliga med den. 

 

2. Teorin kan till följd av ovanstående inte prövas utifrån observationer och är 

sålunda inte falsifierbar, varpå den per definition inte heller är empirisk. 

 

3. Teorin ger sken av att vara empirisk men är de facto metafysisk. 
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6.2 Den psykoanalytiska teorins försvar mot Poppers kritik 

 

Preciserad fråga: Vad talar enligt förespråkare för den psykoanalytiska teorin för 

teorins vetenskapliga värde, och kan detta försvar anses vara hållbart? 

 

Tamm (2002) skriver att: ”Freuds teorier växte fram från hans strävan att vara 

vetenskapsman … Hans teorier utvecklades induktivt. Det innebär att de hade sin 

utgångspunkt i observationer av patienter …” (a.a., sid. 26). Jahoda (1983) skriver att 

Freud ansåg sin psykoanalytiska teori vara en naturvetenskaplig teori (a.a., sid. 123). 

Förklaringen till detta kan man läsa hos Tamm (2002) som skriver att man inom 

vetenskapen under den tiden när Freud utvecklade sin psykoanalytiska teori jämförde 

det mänskliga psyket med ett energisystem som fungerade enligt fysikens lagar om 

oförstörbar energi. Fysiken låg till grund för den medicinska vetenskapen, vilken 

Freud i sin tur utgick ifrån i sitt arbete med den psykoanalytiska teorin. Freud såg, 

liksom den medicinska vetenskapen, på människan som ett: ”… naturvetenskapligt 

system vars lagbundenheter hon följer.” (a.a., sid. 27). Det var ju dessa lagbundenheter 

som Freud strävade efter att upptäcka och klargöra. Jahoda (1983) skriver att Freud 

bedrev kliniska studier och ansåg sina data vara kliniska (a.a., sid. 127). Faktum är 

dock, vilket Freud också var medveten om, att den psykoanalytiska teorin inte kan 

fastställa sin validitet på naturvetenskapligt vis - det vill säga genom experimentellt 

förutsägande validering, på basis av repeterbara experiment (a.a., sid. 124). Freud hade 

i grunden inställningen att: ”allting som kan hjälpa är därmed legitimt.” (a.a., sid. 122) 

men var allt för mycket av en vetenskapsman för att inte dessutom sträva efter att 

vetenskapligt fastställa validiteten hos den psykoanalytiska teorin (a.a.). Han hade en: 

”… intensiv önskan att upptäcka olika sätt att bekräfta validiteten av psykoanalytiska 

upptäckter.” (a.a., sid. 118), sökandet efter validitet genomsyrade hans arbete med 

teorin och han förutsåg själv alla former av kritik som kunde riktas gentemot den 

(a.a.). Freud var själv till en början orolig för den potentiella risken med suggestion till 

följd av ledande frågor från analytikerns sida i en terapisituation. Han utvecklade och 

införde därmed ett antal regler för: ”… analytikerns bedömning av validiteten i sina 

egna tolkningar (dvs tilläggandet av mening till en relativt isolerad händelse, handling 
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eller fri association) och konstruktioner (dvs rekonstruktioner av en bortglömd del av 

patientens barndomssituation).” (a.a., sid. 119): 

 

Patientens instämmanden eller avståndstaganden får i sig själva inte tas för gott. 

Ett >>ja>> till en tolkning betyder eventuellt bara en positiv överföring till 

analytikern, ett >>nej>> en negativ överföring eller motstånd mot ett godtagande 

av en tolknings slutsatser. Analytikern måste dra slutsatsen att han gått fel i sitt 

försök att förstå då hans tolkning eller slutsats inte åstadkommer någon reaktion 

alls hos patienten, inte ens ett förnekande. Han bör dra slutsatsen att det behövs 

mera material innan han kan ge en ny tolkning eller konstruktion. På samma sätt 

kan han förmoda att han är på rätt spår om patienten bygger in hans tolkning i 

vidare associationer. En typisk fras som patienter tar till i samband med en riktig 

slutledning och som återfinns i många analyser är: >>Jag har aldrig tänkt på det 

på det sättet, men …>>, åtföljd av nytt material som passar in i den uppdykande 

pusselbilden. (a.a., sid. 119 f., min fetstil). 

 

När en psykoanalytiker förhåller sig till dessa regler samt baserar sin konstruktion på 

olika analystillfällen vilka egentligen inte har någon relation till varandra men där det 

material som framkommit vid respektive tillfälle visar sig ha en gemensam 

bakomliggande betydelse, då kan den psykoanalytiska teorin som behandlingsmetod 

vinna konvergerande validitet18. Vid sådana analystillfällen där det material som 

framkommer (medvetandegörs) kan bekräftas av oberoende källor kan dessutom yttre 

validitet uppnås i fråga om dessa fakta, men att oberoende bekräftelser på exempelvis 

barndomsminnen finns tillgängliga är mer ovanligt än vanligt och i regel blir det 

endast frågan om inre konvergent validitet (a.a., sid. 120 f.). 

 

                                                 
18 Validitet är ett mått på att någon/något mäter det som är avsett att mätas och om så är fallet vinns validitet, 
vilket således är en form av vetenskaplig giltighet. Det finns olika former av validitet men framförallt så 
tillämpas detta mått inom beteendevetenskaperna, samhällsvetenskaperna. ”Konvergent” betyder 
sammanlöpande, överensstämmande och konvergent validitet är ett mått på när oberoende material sammanlöper 
och överensstämmer, vilket i fallet med den psykoanalytiska teorin ovan leder till en validering av 
psykoanalytikerns konstruktion. 
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Jahoda (1983) refererar vidare till en forskare vid namn Habermas vilken ser 

psykoanalysen, och den psykoanalytiska teorin, som en hermeneutisk19 

(human)vetenskap på basis av de typer av data som finns tillgängliga för 

psykoanalytikern att tolka (a.a., sid. 123 f.). Gilje och Grimen (2003) skriver att: 

”Hermeneutiken är relevant för samhällsvetenskaperna därför att en hel del av dessa 

ämnens datamaterial består av meningsfulla fenomen, exempelvis handlingar, 

muntliga yttranden och texter. En stor del av det som de försöker att förklara är 

dessutom meningsfulla fenomen, exempelvis beteendemönster, normer, regler, 

värderingar, förväntningsmönster …” (a.a., sid. 178). Jahoda (1983) skriver att enligt 

Habermas mening är: ”en hermeneutisk tolkning valid i den mån som en tolkning av 

delar av den stämmer överens med tolkningen av hela konfigurationen. /---/ Om 

tolkningen inte känns rimlig för båda parter; både patienten och analytikern, saknar 

den validitet.” (a.a., sid. 124). Vidare att: ”… psykoanalysen … måste framför allt 

förlita sig på att detalj- och totaltolkningen hänger ihop med användning av 

sammanfallande bevisning ur >>faktiska>> händelser, när och om sådan finns 

tillgänglig.” (a.a.).  

 

Jahoda (1983) avslutar sitt resonemang om den psykoanalytiska teorins 

vetenskaplighet med att dra följande slutsats:  

 

Den som är beredd att acceptera konvergerande validitet och den hermeneutiska 

tanken att valideringen är säkerställd när tolkningen av helheten stämmer med 

tolkningen av detaljerna, förutsatt att sådana bekräftande detaljer kommer från 

annat håll genom patientens medvetande eller historiska dokument, måste medge 

… stöd för psykoanalysens validitet. (a.a., sid. 131). 

 

 

 

 

                                                 
19 Hermeneutik är en tolkningslära som tillämpas av samhällsvetenskaperna vid tolkning av så kallade 
meningsfulla fenomen: mänskliga aktiviteter och resultaten av dessa. 
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De viktigaste argumenten contra att den psykoanalytiska teorin är pseudovetenskaplig 

(dvs. pro att den är empirisk) är sålunda att: 

 

1. Psykoanalytikern har ett antal standardiserade regler som bas för sina analyser 

och konstruktioner, vilka dessutom grundar sig på observationer av oberoende 

terapisituationer där det material som framkommit visar sig ha en gemensam 

bakomliggande betydelse. 

 

2. Till följd av ovanstående uppnår den psykoanalytiska teorin inre konvergerande 

validitet, ”inre” eftersom validiteten bygger på den enskilde psykoanalytikerns 

observationer - sedermera tolkningar och konstruktioner. I vissa fall kan den 

konvergerande validiteten dessutom stärkas av så kallad yttre validitet på basis 

av att oberoende yttre fakta styrker analytikerns fynd och tolkningar. 

 

3. Den psykoanalytiska teorin kan även ges validitet på basis av ett hermeneutiskt 

tillvägagångssätt, där analytikerns tolkning är valid såvida den övergripande 

tolkningen, den av ”helheten”, stämmer överens med tolkningen av de enskilda 

”detaljerna” (eller motsatt om man så vill). Vidare är förutsättningen för denna 

form av validitet att patient och analytiker är överens om de tolkningar som 

analytikern presenterar, och även här så styrks validiteten då tolkningar kan 

bekräftas av yttre bevis för faktiska händelser. 
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7 ANALYS OCH SLUTSATSER AV DEBATTEN 

 

 

Jag kommer i följande stycke att, utifrån mitt resultat (se föregående avsnitt, avsnitt 

sex), analysera och utvärdera giltigheten i Poppers kritik av den psykoanalytiska teorin 

och således besvara min frågeställning. Avsnittet avslutas med en presentation av mina 

slutsatser. 

 

 

7.1 Analys av giltigheten i Poppers kritik 

 

I nedanstående stycke kommer jag att besvara min huvudsakliga frågeställning vilken 

har varit följande: 

 

• Kan Poppers kritik av den psykoanalytiska teorin som pseudovetenskaplig 

anses vara giltig?  

 

Kärnfrågan som jag ser det gäller huruvida den psykoanalytiska teorin överhuvudtaget 

borde ha testats gentemot demarkationskriteriet. Popper (1994) skriver att det 

huvudsakliga syftet med demarkationskriteriet var att avgöra om en teori kunde testas 

empiriskt, utifrån observationer. Popper hävdade vidare att Freud hade påstått att hans 

psykoanalytiska teori var empirisk (a.a., sid. 77), och det var så att säga därför som 

Popper tillämpade demarkationskriteriet på den psykoanalytiska teorin. Jahoda (1983) 

skriver dock att Freud ansåg sin teori vara naturvetenskaplig (a.a., sid. 123). Detta till 

följd av hans tro på att människans psyke fungerade enligt bestämda lagbundenheter 

(Tamm, M., 2002, sid. 27). Den psykoanalytiska teorin kan dock som sagt inte, vilket 

Freud inte heller ansåg, valideras på naturvetenskapligt vis (Jahoda, M., 1983, sid. 

124).  
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Faktum är dock att den psykoanalytiska teorin kan valideras utifrån den enskilde 

psykoanalytikerns observationer i terapisituationen, och på vis vinna antingen inre 

konvergent validitet, ibland i kombination med yttre validitet, eller validitet på basis av 

ett hermeneutiskt tillvägagångssätt (Jahoda, M., 1983, sid. 131). På så vis är den 

psykoanalytiska teorin de facto en empirisk teori, även om den kan vara svår att 

validera till det yttre för en utomstående forskare. Så frågan blir då istället var Popper 

drog gränsen för vad som utifrån hans demarkationskriterium räknades som empiriska 

observationer? Var det exempelvis bara yttre observationer, intersubjektivt 

tillgängliga, som avsågs?  

 

Huruvida Poppers kritik är giltig beror alltså på hur man ser det och jag har inte hittat 

några ytterligare källor som varken bekräftar eller dementerar att Freud skulle ha 

hävdat att den psykoanalytiska teorin var och därmed kunde prövas empiriskt. Inte 

heller har jag hittat några källor som ger mer tydliga indikationer på vad Popper ytterst 

definierade som empiriska observationer. 

 

 

7.2 Slutsatser 

 

Åsikterna står mot varandra huruvida Freud har påstått att den psykoanalytiska teorin 

var empiriskt prövbar, men hur som helt så är den ju trots allt det. I fallet att Freud 

faktiskt har sagt att den psykoanalytiska teorin var en empirisk teori så gjorde Popper 

rätt i att tillämpa sitt demarkationskriterium på teorin. Detta var också korrekt utifrån 

att den faktiskt är empiriskt prövbar. Poppers slutsats var dock att den psykoanalytiska 

teorin inte var prövbar, och därmed så var den enligt honom per definition inte 

empirisk. Att Popper inte skulle känna till den konvergenta valideringen eller det 

hermeneutiska tillvägagångssättet för att uppnå validitet förefaller mig vara osannolikt. 

Snarare borde svaret ligga i vad Popper lade för betydelse i begreppet observationer. 

Antagligen så menade han att dessa var tvungna att vara av yttre vart, gjorda av 

utomstående forskare. Jag har dock inte hittat någon källa som tydligt definierar 

begreppet observationer utifrån Popper. Jag kan därför inte dra min slutsats längre än 
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till att säga att Poppers kritik är giltig beroende på hur man ser på saken. Det vill säga 

att Poppers kritik är giltig utifrån hans demarkationskriterium där han med 

observationer antagligen avsåg sådana gjorda av utomstående forskare. Däremot är 

kritiken inte generellt giltig eftersom den psykoanalytiska teorin som sagt uppnår 

bland annat konvergerande validitet på basis av den enskilde psykoanalytikerns 

observationer av oberoende terapisituationer. Klart är alltså att den psykoanalytiska 

teorin är en empirisk teori vilken således kan utsättas för demarkationskriteriet, men 

den psykoanalytiska teorin lever inte upp till detta kriterium ifall villkoret är att 

observationer måste göras av utomstående forskare. Inom de empiriska vetenskaperna 

och inom hermeneutiken är den konvergenta validiteten dock tillräcklig för att en teori 

ska kunna betraktas som vetenskaplig. Kanske så borde Popper ha gått mer på djupet 

av den psykoanalytiska teorin i syfte att kunna testa den, exempelvis ha suttit med som 

opartisk bedömare i terapisituationer och sedan ta del av psykoanalytikerns data och 

sedermera slutsatser.  

 

Jag kan med tanke på ovanstående se en brist i att vetenskapsfilosofin betraktar 

forskningsprocessen utifrån. Gilje och Grimen (2003) skriver att forskaren har insikt 

men ofta saknar ”utsikt”, i betydelsen att de inte känner till alla förutsättningar för den 

egna forskningen och vetenskapen, på grund av att de står för nära den egna 

aktiviteten. Vidare så menar de att man behöver betrakta en aktivitet, såsom i 

schackexemplet (se stycke ”2.1 Vetenskapsfilosofi”), utifrån just för att få så kallad 

utsikt (a.a., sid. 14). Eftersom forskning trots allt bedrivs inifrån så kanske det dock 

inom vissa vetenskaper är så att utsikt inte fungerar eftersom insikt, som i fallet med 

den psykoanalytiska teorin, kan vara nyckeln. 
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8 POPPER OCH DEN PSYKOANALYTISKA TEORIN I ETT VIDARE 

   SAMMANHANG 

 

 

Observera att den samlade diskussionen i detta avsnitt förs utifrån ett större och mer 

självständigt perspektiv på uppsatsens problemområde, och baseras på sådana 

reflektioner och insikter som jag har fått under arbetet med den ordinarie 

frågeställningen. Detta avsnitt är på sätt och vis att betrakta som ett fristående avsnitt. 

 

Under uppsatsarbetets gång så har jag funnit en ny dimension av mitt problemområde 

och därav kommit fram till ytterligare en frågeställning, detta rörande giltigheten hos 

själva demarkationskriteriet. Jag skulle vilja formulera denna fråga som följer: Håller 

Poppers demarkationskriterium som vetenskaplig teori utifrån dess egna krav på 

vetenskapliga teorier? Jag ämnar i slutet av detta avsnitt att diskutera just denna fråga. 

Inledningsvis kommer jag dock att diskutera Poppers kritik av den psykoanalytiska 

teorin i ett vidare sammanhang, avseende konsekvensen av att dra en alltför skarp linje 

mellan vetenskap och pseudovetenskap - så att säga utan att erkänna några gråzoner. 

Den psykoanalytiska teorin är exempelvis, som framgått i uppsatsens föregående 

avsnitt, en empirisk teori vilken dock enligt demarkationskriteriet inte är prövbar och 

därmed per definition enligt detta inte är empirisk utan istället pseudovetenskaplig.  

 

Disposition. Inledningsvis så diskuterar jag bristerna i grundkravet på att alla 

vetenskapliga teorier måste vara på något vis mätbara, detta med tanke på att 

metafysiska teorier oberoende av detta krav ändå torde kunna äga olika grad av 

vetenskaplighet. I och med denna diskussion så ställer jag därefter upp samt motiverar 

ett antal kriterier vilka jag anser kan ge vissa metafysiska teorier en andra gradens 

vetenskaplighet/giltighet. Jag testar också fortlöpande den psykoanalytiska teorin 

utifrån dessa kriterier. Därefter följer diskussionen, utifrån i ovanstående stycke 

formulerade fråga, kring huruvida Poppers demarkationskriterium (som teori 

betraktad) lever upp till sina egna krav på vetenskapliga teorier. Avsnittet avslutas 

sedan med ett par förslag till vidare forskning. 
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8.1 Metafysiska teoriers eventuella giltighet 

 

En av de centrala frågorna inom vetenskapsfilosofin gäller vilka kriterier en teori ska 

uppfylla för att betraktas som vetenskaplig. Vilka dessa kriterier är kan till viss del 

variera från vetenskap till vetenskap men grundkravet är ändå detsamma för alla 

teorier, det vill säga kravet på att en vetenskaplig teori måste vara på något sätt 

mätbar. Samlingsnamnet för sådana teoriansatser som inte tar sig över denna ribba för 

vetenskaplighet, oavsett vilken eventuell vetenskap de tillhör, är metafysiska teorier. 

Metafysiska teorier ligger, som namnet antyder, bortom vetenskapen eftersom de inte 

är mätbara med för vetenskapen än så länge tillgängliga metoder. Denna beteckning 

tycker jag dock på sätt och vis säger mer om vetenskapens begränsningar än om de 

vetenskapliga begränsningarna hos de teorier som benämns som metafysiska, och jag 

ser ett problem med att klumpa ihop alla de teorier som inte når upp till det 

gemensamma kravet på mätbarhet som just metafysiska. Detta är enligt mig att dra 

dessa teorier över en och samma kam på grund av en gemensam nämnare, utan att se 

till individuella variationer avseende grad av vetenskaplighet. Min tanke är att vissa av 

dessa metafysiska teorier, för att ändå använda denna samlingsbeteckning, ändå kan 

vara giltiga medan andra teorier mycket väl kan förtjäna den omilda behandlingen att 

förkastas och betraktas som meningslösa. Jag har därför arbetat med att urskilja och 

utforma ett antal kriterier vilka kan styrka giltigheten hos vissa metafysiska teorier, 

även om dessa kriterier samtidigt är generella och kan appliceras på alla teorier med 

vetenskaplig ansats. Även om kriterierna inte är direkt förankrade i vetenskapsteori så 

anser jag att de ändå är så pass allmänt vetenskapligt gällande att de stärker giltigheten 

hos sådana metafysiska teorier som de facto lever upp till dem. Vissa metafysiska 

teorier kommer oförtjänt att falla igenom även denna andra sortering, andra chans, för 

teorier (som dessa kriterier alltså innebär), men faktum kvarstår att giltigheten hos en 

teori inte kan baseras på enkom tro på densamma. 
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8.2 Kriterier för att eventuellt styrka metafysiska teoriers giltighet 

 

Kriterierna som jag har utformat och ställer upp är till antalet fem. Dessa ges först en 

allmän introduktion apropå hur de är tänkta att tillämpas. Kriterierna presenteras sedan 

i punktform varpå de motiveras i efterföljande stycken. I respektive stycke, hörande till 

respektive kriterium, behandlas också den psykoanalytiska teorins eventuella giltighet 

oberoende av Poppers kritik. Faktum är dessutom att den psykoanalytiska teorin anses 

vara vetenskaplig inom sitt eget fält, psykologin, utifrån att teorin där anses uppnå 

konvergerande validitet. 

 

Kriterierna nedan kan enligt mig inte styrka en metafysisk teori oberoende av 

varandra, det är dock svårt att sätta en gräns för hur många av dessa kriterier som 

måste vara uppfyllda för att en metafysisk teoris giltighet ska anses vara styrkt. Jag har 

inte heller funderat vidare kring vilket av dessa kriterier som eventuellt kan tjäna som 

ett grundkrav. Idén är inte att kriterierna ska användas av upphovsmän till teorier utan 

av vetenskapsfilosofer/teoretiker. Det är vidare tanken att dessa skulle arbeta med att 

strama åt respektive av dessa kriterier exempelvis med tanke på vart gränsen ska gå, så 

som apropå individantal, för att en teori ska anses vara av vardaglig betydelse för 

individen (se nedan). Mina fem kriterier är, utan någon fastställd inbördes ordning, 

följande: 

 

• Betydelse för individens dagliga liv (vardaglig betydelse) 

• Vetenskaplig betydelse 

• Generell acceptans 

• Samstämmighet med andra källor 

• Bestående över tid 

 

Betydelse för individens dagliga liv (vardaglig betydelse): syftar på att teorin i fråga 

ska ha på något sätt en betydande inverkan på flertalet individers dagliga liv. Slutsats: 

den psykoanalytiska teorin har en avgörande betydelse för alla de individer som anser 

sig hjälpta av psykoanalytiska behandlingsmetoder. 
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Vetenskaplig betydelse: syftar på att teorin i fråga tillämpas av diverse fackmän, 

exempelvis inom sin eventuella vetenskapliga disciplin och/eller tillämpas av olika 

yrkesutövare, trots att den inte är accepterad som vetenskaplig. Slutsats: den 

psykoanalytiska teorin är en av de grundläggande teorierna på psykodynamikens20 

område. Psykologer och psykoterapeuter21 använder sig kontinuerligt av 

psykoanalysen som behandlingsform, antingen renodlat eller som en del av 

psykodynamisk terapi, ofta också i kombination med så kallad kognitiv 

beteendeterapi22. Den psykoanalytiska teorin utgör i många fall således grunden för ett 

aktivt yrkesutövande. 

 

Generell acceptans: syftar på att teorin i fråga, oavsett sin metafysiska stämpel, är 

accepterad och har förtroende i samhället på olika sätt. Slutsats: den psykoanalytiska 

teorin har gett upphov till flertalet uttryck som gemene man slänger sig med i 

vardagligt tal, så till exempel begreppet ”omedvetet”. Användandet av språkliga 

uttryck, vilka vi är kollektivt överens om betydelsen av, är enligt mig en nivå av 

generell acceptans. Vidare tar vi det generellt för sant, åtminstone i det västerländska 

samhället, att det finns just ett omedvetet plan av vårt psykiska liv, vårt psyke. Även 

om ”det omedvetna” aldrig har kunnat mätas som så, så är det ändå allmänt vedertaget 

att det existerar. Detta senare exempel är en än högre grad av generell acceptans 

eftersom ett abstrakt språkligt begrepp här anses ha en konkret (i detta fall dock 

osynlig) grund, och inte endast tjänar som ett beskrivande ord av exempelvis en 

känsla. Den psykoanalytiska teorin influerar förövrigt kontinuerligt såväl litteraturen 

som bildkonsten. 

 

Samstämmighet med andra källor: syftar på att det som den metafysiska teorin i fråga 

anför, även anförs av andra oberoende källor. Slutsats: jag har inte kunnat stärka den 

psykoanalytiska teorins giltighet utifrån detta kriterium. 

                                                 
20 Även kallad dynamisk psykologi, grenar av psykologi och psykiatri som undersöker människans behov och 
önskningar, så kallade djuppsykologier (däribland psykoanalysen). 
21 Har förutom psykologutbildningen (psykologprogrammet) även läst en påbyggnadsutbildning om tre år. En 
psykoterapeut är inte att förväxla med en ”psykiatriker”, vilken i grunden är en legitimerad läkare som genom 
minst fem års vidareutbildning erhållit specialkompetens inom psykiatri.  
22 Förkortas och kallas allmänt för KBT, metod för att medvetandegöra och förändra en människas felaktiga och 
negativa kognitioner (det vill säga tankar) – exempelvis i syfte att bota en fobi. 
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Bestående över tid: syftar på att teorin i fråga, oavsett att den kontinuerligt anses vara 

metafysisk, lever kvar i sina grundantaganden men dessutom vidareutvecklas och 

byggs på utifrån dessa. Slutsats: den psykoanalytiska teorin utvecklades av Freud 

under tidigt 1900-tal och har sedan dess fortsatt utvecklats, samt reviderats, av andra 

psykoanalytiker. Psykoanalysen lever alltså kvar som både teori och behandlingsmetod 

och är på sätt och vis idag mer aktuell än någonsin eftersom de flesta människor 

känner till den, då teorin alltså vunnit generell acceptans. 

 

8.2.1 Slutsatser angående den psykoanalytiska teorins giltighet 

 

Trots att jag har funnit att den psykoanalytiska teorin lever upp till fyra av de fem 

kriterierna ovan så vill jag påminna om att jag har utarbetat kriterierna generellt för 

sådana metafysiska teorier vilka är i hög grad giltiga oavsett att de förkastats av 

vetenskapsfilosofin. Faktum är dock alltså att den psykoanalytiska teorin är att betrakta 

som giltig utifrån dessa kriterier och man skulle kunna säga att den på så vis ges en 

andra gradens vetenskaplighet. Som eventuell kritik gentemot dessa kriteriers 

tillämpning kan anföras att även teorin om Guds existens23 blir att betrakta som giltig 

utifrån dessa. Det är dock värt att beakta att teorin om en Gud, oavsett religion, är i än 

högre grad än den psykoanalytiska teorin accepterad som sann världen över - oavsett 

vetenskapliga invändningar. Ta som ett exempel att det på amerikanska sedlar och 

mynt står att läsa: ”In God we trust” och att amerikanarna ofta hänvisar till sig själva 

som ”en nation under Gud”. Många är benägna att tvivla på den psykoanalytiska 

teorin, inte lika många på ”Gud”. Personligen så tvivlar jag dock mer på den senare av 

dessa teorier. 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Jag är medveten om att det kan uppröra många människor att jag hänvisar till Guds existens som en teori, men 
faktum kvarstår att konceptet ”Gud” i vetenskaplig mening är en abstrakt tanke vilken är att betrakta som en 
teori - ytterst dessutom av metafysisk art. 
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8.3 Demarkationskriteriet möter demarkationskriteriet 

 

• Håller Poppers demarkationskriterium som vetenskaplig teori utifrån dess egna 

krav på vetenskapliga teorier? 

 

Det vore enligt mig orätt att låta en teori som har till uppgift att döma andra teorier 

själv gå fri från prövning. Och vad kan väl egentligen vara bättre än att testa i detta fall 

demarkationskriteriet utifrån sina egna krav på vetenskapliga teorier? Jag ämnar i detta 

stycke därmed diskutera huruvida Poppers demarkationskriterium självt är prövbart 

och falsifierbart, liksom det anger att empiriska teorier måste vara. 

 

Poppers demarkationskriterium är som framgått av uppsatsen en falsifikationsprincip 

som i korthet formulerar/ställer kravet att en empirisk teori i princip ska kunna 

falsifieras på basis av observationer. Jag ämnar nedan analysera de påståenden som 

ligger till grund för formulerandet av denna princip, påstående vilka enligt mig därmed 

måste anses tillhöra demarkationskriteriet. Argumenten för falsifiering (kontra 

verifiering), och därmed grundsatserna för demarkationskriteriet är följande:  

 

• ”All theories are hypotheses; all may be overthrown.” (Popper, K., 1992, sid. 

29). 

 
• Hypoteser kan aldrig anses verifierade eftersom vi aldrig kan vara säkra på att 

vi har observerat alla fakta i världen. 

 
• Verkligheten uppenbarar sig snarare för oss då vi falsifierar våra teorier än då vi 

verifierar dem 

 
• Vetenskapsmän ska formulera provisoriska teorier som ska ersättas av nya 

teorier i fallet om/när nya fakta uppenbaras. 
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Den bland dessa ovanstående påståenden absoluta grundtesen: att alla teorier är 

hypoteser vilka kan komma att kullkastas på basis av ny kunskap, känns ganska 

självklar. Det är så vetenskapen fungerar och även om man skulle bedriva forskning på 

basis av en verifikationsprincip så skulle man ju som forskare vara öppen för att 

revidera sådana teorier som var oförenliga med nya observationer, på så vis är ju alla 

teorier provisoriska. Det är också självklart att man kommer närmare en sanning i och 

med att nya fakta, sedermera ny kunskap, uppenbarar sig för oss och det är minst lika 

självklart att vi aldrig kan vara säkra på att vi har observerat alla fakta i världen, 

oavsett vad det gäller. Ovanstående punkter såväl som demarkationskriteriet i sig 

formulerar Popper dessutom med reservationen att det kan finnas teorier som är sanna, 

rätta gissningar så att säga, både bland metafysiska teorier och provisoriska empiriska 

teorier. Denna reservation kan lätt uppfattas som en gardering mot att exempelvis den 

psykoanalytiska teorin en dag skulle bli prövbar, utifrån yttre observationer och 

observatörer. 

 

8.3.1 Slutsatser 

 

Poppers påståenden ovan, vilka återigen utger basen för hans demarkationskriterium, 

går ju inte att motbevisa eftersom de är självklara såväl som självuppfyllande. Därmed 

är de inte möjliga att falsifiera och blir endast att betrakta som meningslösa satser, 

rimligtvis även enligt Popper själv. Till följd av att Popper har baserat sitt 

demarkationskriterium på ett antal självuppfyllande påståenden så saknar denna 

falsifikationsprincip enligt mig vetenskaplig grund och sålunda giltighet. Jag vill 

vidare hävda att Poppers demarkationskriterium är pseudovetenskapligt på precis 

samma grunder som Popper dömer den psykoanalytiska teorin. Demarkationskriteriet 

ger sken av att vara vetenskapligt men när man analyserar dess grundsatser så 

upptäcker man att dessa är självuppfyllande, det vill säga omöjliga att motbevisa. 

Dessa påståenden är definitivt inte prövbara på basis av observationer, och de är 

omöjliga att falsifiera. Jag skulle utifrån detta vilja hänvisa till Vedung (1977) för att 

dra en parallell mellan den kritik som jag nu riktat gentemot Popper och hans 

demarkationskriterium, och den kritik som Vedung beskriver har riktats mot en 
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teoretiker vid namn Mannheim och hans lära om kunskapens ursprung och giltighet 

(a.a., sid. 116). Grundsatserna i Mannheims kunskapsrelativistiska teori är följande:  

 

”… vad som vid en given tidpunkt i ett givet samhälle anses vara i logisk och 

empirisk mening sant är bestämt av ekonomiska, sociala eller andra utomlogiska 

förhållanden. Det finns inga i och för sig giltiga satser och teorier utan de är 

giltiga enbart i förhållande till vissa värderingar och perspektiv. … uppkomsten av 

en viss given kunskap orsakas av exempelvis forskarens sociala perspektiv. Det 

sägs dessutom att det sociala perspektivet avgör huruvida kunskapen är sann eller 

falsk… Det föreligger ett tvingande logiskt samband mellan en idéstrukturs 

ursprung och uppkomst å ena sidan och dess giltighet å den andra. För att göra 

motståndarens argumentering ogiltig behöver man bara ”avslöja” dess 

sociologiska, psykologiska eller genetiska rötter.” (Vedung, E., 1977, sid. 116). 

 

Vedung (1977) påpekar att Mannheims lära tillämpad på sig själv gör att den 

logiskt sett måste förkastas, för om man ska anta att det som Mannheim säger om 

teorier är sant så måste detta nödvändigtvis även gälla för hans egen teori. Om 

Mannheims teori däremot vore det enda undantaget från regeln så skulle den ha 

motsagt sig själv i sina påståenden, vilket skulle ha givit upphov till en logisk 

paradox i stil med den som återfinns i nedanstående figur (a.a., sid. 117). 

 

Figur 1.1: Paradox. 

 

Varje påstående inom  
denna fyrhörning är falskt 

 
    Källa: Vedung, E., 1977, sid. 117. 

 

Poängen är att Poppers demarkationskriterium, precis som Mannheims teori, faller på 

eget grepp, och detta oavsett om det själv skulle vara undantaget från den ”regel” som 

det har satt upp för andra teorier. Den stora frågan måste slutligen bli hur det kommer 

sig att ett påstående som inte lever upp till sina egna normer, i detta fall 
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demarkationskriteriet, tillåts agera vetenskaplig måttstock och döma ut teorier som 

exempelvis den psykoanalytiska teorin? Enligt mig så agerar Popper domare på basis 

av vetenskapliga ideal som han för det första har formulerat själv, men som för det 

andra hans eget kriterium, innehållande dessa ideal, inte ens lever upp till. 

 

 

8.4 Förslag till vidare forskning  

 

Som jag även nämnde i stycket ”avgränsningar” i metodavsnittet så riktade Popper 

samma kritik som han riktade gentemot den psykoanalytiska teorin även gentemot 

Marxismen (se not nr. 14). Att undersöka giltigheten i denna kritik och jämföra detta 

resultat med vad jag i denna uppsats har kommit fram till, vore ett förslag till vidare 

forskning. Ett annat förslag vore att fördjupa studierna kring sådana kriterier för att 

eventuellt styrka metafysiska teorier som jag gjort ett mindre försök att ställa upp i 

detta avsnitt. 
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SAMMANFATTNING 

 

 

Syftet med denna uppsats är att utvärdera giltigheten i den kritik som Karl Popper har 

riktat mot den psykoanalytiska teorin på basis av sitt demarkationskriterium. Den 

huvudsakliga frågeställningen är: Kan Poppers kritik av den psykoanalytiska teorin 

som pseudovetenskaplig anses vara giltig? Uppsatsen är kvalitativ och idéanalys 

tillämpas som metod i syfte att arbeta med samt besvara frågeställningen.  

 

I början av uppsatsen, i dess andra avsnitt, ges såväl en introduktion till som en 

definition av de för uppsatsen två relevanta begreppen vetenskapsfilosofi samt 

psykoanalytisk teori, detta ligger till grund för den problemdiskussion som sedan förs i 

avsnitt tre vari uppsatsens frågeställning samt två preciserade frågor formuleras. I det 

fjärde avsnittet presenteras och förklaras Poppers demarkationskriterium - kravet på att 

empiriska teorier måste vara i princip möjliga att falsifiera på basis av att de är möjliga 

att pröva gentemot observationer – eftersom denna teori utgör basen för att kunna 

förstå Poppers argument gentemot den psykoanalytiska teorin. Därpå följer i avsnitt 

fem en metoddiskussion som förutom de klassiska elementen: avgränsningar och 

källkritik, även innehåller en redogörelse för kvalitativ metod samt framförallt för hur 

metoden idéanalys tillämpas i uppsatsen som bas för upplägget av resultat- samt 

analysavsnittet. Uppsatsens resultatdel utgår ifrån de två preciserade frågor som 

härletts ur den huvudsakliga frågeställningen och här presenteras och struktureras, på 

basis av den idéanalytiska metoden, Poppers respektive den psykoanalytiska teorins 

företrädares argument pro respektive contra att den psykoanalytiska teorin är 

pseudovetenskaplig (eller om man så vill contra respektive pro att den psykoanalytiska 

teorin är empirisk). I uppsatsens analysdel så besvaras sedermera den huvudsakliga 

frågeställningen tillföljd av att dessa ovan refererade argument vägs emot varandra, 

varpå giltigheten i Poppers kritik kan utvärderas. Även detta sker på basis av den 

idéanalytiska metoden. 
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Den huvudsakliga slutsatsen som dras utifrån frågeställningen är att den 

psykoanalytiska teorin de facto är en empirisk teori, trots att den inte anses vara 

prövbar och falsifierbar på basis av demarkationskriteriet. Poppers kritik är alltså giltig 

utifrån hans demarkationskriterium där han med observationer antagligen måste ha 

avsett sådana gjorda av utomstående forskare. Däremot är kritiken inte generellt giltig 

eftersom den psykoanalytiska teorin uppnår bland annat konvergerande validitet på 

basis av den enskilde psykoanalytikerns observationer av oberoende terapisituationer.  

 

Paradoxen ovan ger upphov till funderingar kring faran med att dra en alltför skarp 

gräns mellan vetenskap och metafysik. Dessa funderingar diskuteras i avsnitt åtta, 

varpå ett antal kriterier för att eventuellt styrka vissa metafysiska teoriers giltighet 

ställs upp. Arbetet med uppsatsens ordinarie frågeställning har också resulterat i 

ytterliggare en frågeställning inom ramen för uppsatsens problem, detta angående om 

Poppers demarkationskriterium håller som vetenskaplig teori på basis av sina egna 

krav. Kring detta förs en självständig diskussion i avsnitt åtta, vars innehåll 

överhuvudtaget baseras på självständiga reflektioner och på så vis är just ”Popper och 

den psykoanalytiska teorin i ett vidare sammanhang”.  

 

Som förslag till vidare forskning lämnas idén att även utvärdera giltigheten i Poppers 

kritik av marxismen som pseudovetenskaplig. Eventuellt att vidareutveckla tanken 

kring sådana kriterier som kan stärka metafysiska teorier som äger en högre grad av 

giltighet och ge dessa en andra gradens vetenskaplighet. 
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BILAGA 

Förklaring av ”Figur 1.1: Paradox” 

 

Följande text reder ut paradoxen som återfinns i ”figur 1.1” (sid. 1) och är citerad ur 

Vedung, 2004, sid. 117f, från vilken även paradoxen/figuren i sig är hämtad. 

 

”Antag nu att påståendet inom rektangeln är sant. Det skulle alltså vara sant att varje 

påstående inom fyrhörningen är falskt. Men eftersom det bara finns ett påstående inom 

fyrkanten och det säger sig vara falskt, så måste det ju vara falskt. Låt oss då istället 

anta att påståendet är falskt. Påståendet att varje påstående inom fyrhörningen är falskt 

skulle alltså enligt detta antagande vara falskt. Men då måste ju påståendet vara sant 

samtidigt som det själv säger att det är falskt. Vi tycks här stå inför en genuin paradox. 

/---/ Nu framkastade ju redan Bertrand Russell en lösning på denna paradox, en 

lösning som brukar kallas den russellska typteorin. Tankegången är i själva verket 

mycket enkel. Russel säger, att en klass inte kan vara en medlem av sig själv. Detta 

innebär att om man gör ett uttalande om alla påståenden inom en viss klass, så kan inte 

det påstående som görs om de andra anses tillhöra samma klass. Det är just denna 

princip, som kränktes i det ovan angivna fallet … Man skulle också kunna säga att 

paradoxen uppstår genom mångtydigheten hos termen ’påstående’ i fyrkanten. Denna 

term åsyftar växelvis sig själv och andra faktiska påståenden. Paradoxen uppstår 

genom att man förväxlar termen ’påstående’ med det som den syftar på, i detta fall 

bland annat uttrycket självt. För att eliminera mångtydigheten behöver man bara införa 

distinktionen mellan objektspråk och metaspråk. Om påståenden som innehåller 

termerna ’sann’ eller ’falsk’ kallas metaspråk och påståenden som inte innehåller dessa 

termer kallas objektspråk, uppstår ingen paradox. Ty rektangeln måste nu antas 

innehålla orden ’varje påstående på objektspråksnivån inom denna kvadrat är falskt’, 

vilka i sin tur utgör ett påstående på metaspråksnivån. Men eftersom inget påstående 

på objektspråksnivån faktiskt finns inom rektangeln så måste påståendet på 

metaspråksnivån vara falskt. Någon motsägelse uppkommer inte och paradoxen kan 

upplösas.” 

 

 


