Gunnar Windahl

Systemtanken inom den
vetenskapliga psykologin
No. IIX, SEPTEMBER MMXII

ISBN 978-91-86607-08-1
1

Systemtanken inom den vetenskapliga psykologin
Gunnar Windahl

Innehåll
1. Inledning

3

1.1 Atomism

3

1.2 Holism

3

1.3 Systemism

4

2. Systemism och psykologi

5

3. Från rörpost till tango

7

4. Ett exempel på hur ett dynamiskt systembegrepp omvandlas till ett
intra-psykiskt dispositionsbegrepp: Bowlbys anknytningsteori

8

5. Orsaksbegreppet i systemisk belysning

9

6. Är affekter egenskaper inom individen eller relationsförankrade
(kontextberoende)?

10

7. Ekvifinala och multifinala processer i motorisk utveckling hos barn och
uppkomsten av psykiatriska störningar

11

8. När sociologi förvandlas till psykologi: Metodologisk individualism

14

9. Slutord

16

Referenser

17

2

1. Inledning
Inom såväl naturvetenskap som samhällsvetenskap existerar mer eller mindre
underförstådda synsätt eller närmanden. Ett närmande är ett sätt att se på saker och ting (t
ex människor) eller idéer (t ex hypoteser, gissningar, antaganden) och som då följaktligen
leder till sätt att hantera problem kopplade till dessa. Närmanden är alltså inga teorier
utan raster eller ramverk som snarare ligger till grund för teoribildning och
forskningsstrategier. Idag särskiljer vi tre sådana närmanden nämligen atomism, holism,
och systemism. Vi har filosofen Mario Bunge att tacka för att dessa närmanden
artikulerats och för att han visat hur de kommer till uttryck på olika områden inom
vetenskap, filosofi och ideologi (Bunge, 1996, 2003, 2009). I denna uppsats kommer jag
att tillämpa Bunges tankegångar på den vetenskapliga psykologin av idag och försöka
övertyga läsaren om det systemiska närmandet överlägsenhet framför de andra två när vi
exempelvis vill förstå utvecklingspsykologi. Beskrivningarna av respektive närmanden
nedan följer Bunges egna med vissa utvikningar och tillägg.

1.1 Atomism
Det atomistiska (eller individualistiska) närmandet vilar på en atomistisk ontologi enligt
vilken världen är ett aggregat av enheter (komponenter) av ett fåtal slag, samt en
reduktionistisk epistemologi enligt vilken kunskapen om sammansättningen
(komponenterna) av en helhet både är nödvändig och tillräcklig för att få kunskap om
helheten. Målsättningarna för atomism är de samma som för vetenskapen och den
atomistiska metoden kan kokas ned till en analys av komponenterna (top-downmetoden). Exempel: när man inom neurologi begränsar sig till att studera den enskilda
hjärncellen eller avgränsade områden av hjärnan; påståendet att det inte finns några ord,
bara bokstäver; det finns inget samhälle, bara individer.

1.2 Holism
Det holistiska (eller syntetiska) närmandet vilar på en holistisk eller organismisk ontologi
enligt vilken världen är en organisk helhet som kan sönderfalla i stora partiella helheter
som inte är ytterligare delbara. Denna ontologi går samman med en intuitionistisk
epistemologi enligt vilken sådana ultimativa helheter måste accepteras och förstås som
sådana (på sin egen nivå) hellre än att analyseras, plockas isär eller bearbetas. Holismens
målsättning är att framhålla och bevara helheten och emergens (de kvalitativa nyheter
som följer med bildandet av helheter, t ex när människor bildar grupper). Dess metod
(eller snarare icke-metodiska förfarande) är ofta intuition framför resonerande förnuft och
experiment.. Exempel: uppfattningen att hjärnan är en odifferentierad helhet
(ostrukturerad); talet i ekonomiska kretsar att ’marknaden’ styr; nazisternas slogan ’Du
bist nichts, dein Volk ist alles’.
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1.3 Systemism
Det systemiska närmandet slutligen vilar på en systemisk ontologi enligt vilken världen är
ett system bestående av undersystem tillhörande olika nivåer samt en epistemologi som
rekommenderar en kombination av förnuft och erfarenhet för att förstå bildandet och
nedmonterandet av system i termer av dess komponenter, interaktionen mellan dessa och
omgivningen. Systemismens målsättning är de samma som vetenskapens och teknologins
dvs beskrivning, förklaring, prediktion och kontroll. . Dess metod inbegriper såväl analys
som syntes (begreppslig och empirisk), generalisering och systematisering och empirisk
prövning (av hypoteser, teorier och metoder). Begrepp och hypoteser i teorier
(hypotetisk-deduktiva system) innehar systemisk mening d v s kan bara få sin innebörd
utifrån andra begrepp och hypoteser i den teori de ingår i.
Exempel: uppfattningen att hjärnan är ett system bestående av ömsesidigt interagerande
undersystem samt hypotesen att alla mentala processer har såväl känslomässiga
(affektiva) och kognitiva komponenter som sensori-motoriska, viscerala och endokrina
ackompanjetörer.
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2. Systemism och psykologi
Vi skiljer mellan konkreta och abstrakta system. Exempel på konkreta system är företag,
familjen, immunsystemet. Exempel på abstrakta system är teorier. Alla konkreta system
består av komposition, struktur och omgivning. Bunge (ibid) definierar komposition hos
ett ting som kollektionen av dess delar eller komponenter; omgivningen som kollektionen
av ting utanför systemet och som agerar visavi det senare eller som kan påverkas av
systemet; strukturen som kollektionen av relationer mellan såväl komponenterna i
systemet (den inre strukturen) som mellan dessa och ting i omgivningen (den externa
strukturen).
Fördelarna med det systemiska närmandet är att vi måste beakta alla tre aspekterna
samtidigt. Individualism (atomism) fokuserar uteslutande på individen eller komponenten
och bortser från omgivning och struktur. Environmentalism (betoning på omgivning och
miljö) bortser från komponenter och struktur medan strukturalism bortser såväl från
sammansättning som omgivning.
En annan viktig aspekt av systemism är att vi tvingas överskrida de artificiella gränserna
mellan olika undersökningsfält. Vi måste inta ett interdisciplinärt förhållningssätt.
Den vetenskapliga psykologin utmärks alltmer av systemiska tankegångar från att
tidigare ensidigt studerat en de-kontextualiserad individ. Det gäller inte minst
utvecklingspsykologin som vi huvudsakligen behandlar i denna uppsats. Det
karakteristiska för systemisk aktivitet är välbekant för nutida utvecklingspsykologer när
de exempelvis studerar sociala interaktionsmönster mellan föräldrar och barn eller mellan
barn och jämnåriga kamrater. Vandell (1979a, 1979b) har exempelvis kunnat visa att
sociala färdigheter som små barn etablerar med sina mödrar är de samma som de också
brukar under sina inledande interaktioner med jämnåriga lekkamrater.
På grund av att mödrarna står för mycket av stödet till sina små barns färdigheter och att
detta stöd inte kan fås från andra småbarn, så infinner sig inte spontant de initiala sociala
interaktionerna mellan småbarn. Men möjligheten till frekvent kontakt mellan småbarnen
leder gradvis till uppnåendet av sociala färdigheter som överträffar dem som
manifesterades med mödrarna och befordrar således förändringar i det sociala moderbarnsystemet.
Tidigare psykoanalytiska och jagpsykologiska formuleringar (Blanck & Blanck, 1974;
Hartmann, 1958) saknade exempelvis detta systemperspektiv. Här presenteras tidig
utveckling som en ömsesidig process inbegripande en mognande individ och individens
omgivning, i första hand förkroppsligad av modersgestalten. Observera att
modersgestalten ses som barnets omgivning i detta perspektiv. Detta faller sig naturligt
när man ser individen som de-kontextualiserad eller som en monad. Tyngdpunkten på
vad som benämns det "autonoma jaget" och den "konfliktfria jagsfären" undergräver
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emellertid omgivningens roll genom att placera en "inbyggd jagapparat" innanför den
organism som är under utveckling (Blanck & Blanck, 1974). Genom att dessutom anta ett
’normalt’ utvecklingsförlopp inom vilket intrapsykiska strukturer uppstår som grund för
hälsa och patologi, så kom den jagpsykologiska utvecklingsteorin att effektivt avlägsna
organismen från dess omgivning i diagnostiska och terapeutiska beslutssyften. Psykisk
hälsa kom att definieras i intrapsykiska termer som en balans mellan detet, jaget och
överjaget. Jag brukar benämna detta synsätt En-personspsykologi.
Denna förflyttning bort från ett enhetligt organism-omgivningssystem mot en oberoende
fungerande organism åstadkoms genom antagandet av "the average expectable
environment" (Hartmann, 1958) och "the good enough mother" (Winnicott, 1953). Det
senare tillhandahåller minimikraven för förverkligandet av jagfunktioner och deras
strukturer.
"Motilitet, intentionalitet, varseblivning och liknande funktioner följer det nedärvt
programmerade utvecklingsförloppet såvida modern alltid är närvarande och inte
intervenerar så grovt att hon på ett negativt sätt påverkar jaget och dess
funktioner"(Blanck & Blanck, 1974, s.31).
Begreppen "average expectable environment" och "good enough mother" fastställer
antagandet att organism och miljö är separata ting. Dessa begrepp håller miljön konstant
medan de tillskriver organismen de egenskaper som uppstår ur interaktioner med denna
’average’ eller ’good enough’ omgivning. Att omhändertagaren också är stadd i
förändring lämnas utan beaktande. Omhändertagarens roll är begränsad till att sätta
ramar, begränsningar för barnets beteende samt underlätta det som är önskvärt för barnets
utveckling. Även om den ömsesidiga kontakten mellan moder och barn betonas så
företräder psykoanalytisk utvecklingspsykologi ett atomistiskt/individualistiskt synsätt.
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3. Från rörpost till tango
Om vi tar oss lite mer tid på att begrunda ovanstående framställning av den
psykoanalytiska jagpsykologin och inser att denna ser individ och omgivning som
separata ting som bör tillskrivas sina respektive termer och att relationen dem emellan
liknar interaktioner hämtade från fysikens värld (mekanistisk modell). Kommunikation
mellan individer kan beskrivas med hjälp av begrepp som sändare, mottagare och
signaler. Dessa misslyckas med att fånga den samreglerande arten i mänsklig
kommunikation. Denna senare påminner mer om en dans än om ett rörpostsystem. Vi
utbyter inte leenden som vi byter julklappar på julafton.
I ett systemiskt perspektiv är individen del av större system. Individen kan påverka andra
delar av detta system och samtidigt vara påverkad av detsamma. Man kan säga att
omgivningen blir del av systemet. Intresset är nu inriktat på transaktionsprocesserna
mellan komponenterna i systemet framför förändringsprodukterna inom de individer som
systemet består av. I ett atomistiskt, mekanismiskt perspektiv studerar forskare utveckling
av mänsklig kommunikation med fokusering på tillägnandet av kommunikativa
beteenden inom individen. Forskarna vill exempelvis kartlägga utvecklingsförändringar i
spädbarnets vokalisering (gråt, babbel till tal) och på så sätt visa hur dessa produkter eller
funktioner bildas utifrån genetiskt baserad mognad eller utifrån vokal input från den
sociala omgivningen eller från en kombination av båda. Man betonar stadier d v s
utvecklingsprodukten på bekostnad av process. Hur individen förflyttar sig från ett
stadium till ett annat tilldrar sig ringa intresse. Systemtänkandet betonar däremot
processen framför den färdiga produkten, verb framför substantiv.
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4. Ett exempel på hur ett dynamiskt systembegrepp omvandlas
till ett intra-psykiskt dispositionsbegrepp: Bowlbys
anknytningsteori
Begreppet anknytning är kanske det populäraste utvecklingspsykologiska begreppet i
västvärlden. Upphovsmannen till anknytningsteorin var den brittiske psykoanalytikern
John Bowlby. Bowlby såg moderns roll som central i skapandet av barnets sociala
omgivning under barnets första tre år. Bowlby beskriver i egna ord anknytningsrelationer
som
”No form of behavior is accompanied by stronger feeling than is attachment behavior.
The figures towards whom it is directed are loved and their advent is greeted with joy.
So long as a child is in the unchallenged presence of a principal attachment figure, or
within easy reach, he feels secure. A threat of loss creates anxiety, and actual loss
sorrow; both , moreover, are likely to arouse anger” (citatet i Valsiner, 2000, s.220).
I en kritisk diskussion av anknytningsbegreppets historia har psykologiprofessorn Jaan
Valsiner tydliggjort hur ett dynamiskt förhållande (mellan mor och barn) förvandlats till
en kategorisk egenskap som anses tillhöra en person (barn, mor) och bestämma
hans/hennes beteende. För att citera Valsiner ”If attachment is assumed to be a property
of the person (a trait, rather than a relationship between persons), it becomes similar to
any other personality characteristic (s. 220). Han konstaterar vidare att psykologin har
haft för vana att transformera begrepp som ursprungligen refererar till relationer till att
beskriva statiska egenskaper inom individen. Detta åtföljs också av bildandet av
diagnoser och typologier – en specifik generellt rubricerad egenskap kommer att ses som
inträffande i olika klasser (kategorier).
Ett komplext samspel mellan mor och barn kommer att kondenseras under beteckningen
’anknytning.’ Etiketten kommer nu att fungera som en statisk beskrivare av dynamiska
fenomen. Vidare kommer förvandlingen av ett dynamiskt förhållande till en statisk
egenskap att leda till cirkelresonemanget att denna statiska egenskap orsakar just de
beteenden egenskapen härletts från. Anknytning specificeras nu som typer (A, B, C för
barnet) som grundlagts under barnets första levnadsår. Dessa typer antas nu ’ligga
bakom’ barnets psykologiska manifestationer under levnadsförloppet (Valsiner, ibid,
s.221)
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5. Orsaksbegreppet i systemisk belysning
När jag studerade utvecklingspsykologi på 1960-70talet var atomistisk kausalitet en
förhärskande tanke. Orsakerna till individens personlighet eller psykopatologi tänktes
vara produkten av enskilda händelser eller kritiska perioder i dennes levnadshistoria och
då företrädesvis i individens barndom. Inom abnormpsykologin var det populärt att rada
upp enskilda trauman (verkliga eller fantiserade) i barndomen. Freuds neurosteori vilade
bl a på hypotesen att patienten genomlevt specifika ´sexuella´ trauman som bevittnandet
av föräldrars samlag eller varit utsatt för sexuell förförelse. Dessa förmodade trauman
kunde färgsättas av patientens fantasi och fungerade sedan oberörda av tidens tand som
orsaker bakom patientens symtombild i vuxen ålder. Denna atomistiska syn på kausalitet
vid utveckling har ersatts av synen att all utveckling är av samverkande natur d v s den är
resultatet av förhållanden mellan flera komponenter inom systemet och dess omgivning.
Orsaker återfinns inte i de enskilda komponenterna som sådana eller i systemets
omgivning. Relationen mellan komponenterna (strukturen) i systemet under utveckling
måste beaktas och specificeras för att identifiera kausalitet.
Jag nämnde ovan att systemism framtvingar ett interdisciplinärt tänkande. Detta blir
tydligt när man söker efter orsaker bakom utveckling. Komponenterna i levande system
befinner sig på olika organisationsnivåer. Utveckling pågår samtidigt på olika nivåer
(celler, organ, individ, familj). Vi kan inte negligera eller favorisera någon nivå om vi vill
uppnå en fullständig förklaring av olika utvecklingsfenomen. Detta tarvar ’mellan-nivåteorier’ d v s en översättning av beskrivningarna tvärs nivåer. Som vi vet är
tvärvetenskap svår att förverkliga i nuläget inte minst av praktiska orsaker. Det är redan
svårt att uppnå integration på horisontell nivå. Den moderna psykologin är i grunden
fragmenterad. Studier på ett område är sällan informerade om studier på ett annat fält
även när fälten borde vara teoretiskt besläktade. Gränsregionen där en disciplin står i
kontakt med en annan torde skapa de största möjligheterna för viktiga upptäckter.
Låt oss exemplifiera systemisk kausalitet med begreppen individ och familj. Individen är
en komponent i ett familjesystem. Det betyder att hans eller hennes handlingsutrymme
begränsas av det specifika relationsmönster som råder mellan familjemedlemmarna.
Detta mönster definierar familjesystemet. Men individen är inte helt slav under
familjeorganisationen. Han eller hon bor inte i ett fängelse vilket skulle vara fallet om vi
skriver under på holism. Individens handlingar begränsas inte helt och hållet av
familjeorganisationen eftersom familjens medlemmar bara är delvis sammankopplade.
Individen kan således både förändra organisationens familjenivå och tidvis handla relativt
oberoende av denna. Med andra ord orsakar inte organisationens familjenivå individuellt
beteende vilket skulle vara fallet om vi närmade oss familjen utifrån ett holistiskt synsätt.
Individens organisationsnivå är heller inte orsaken till familjens funktioner vilket skulle
vara fallet om vi utgick från ett atomistiskt synsätt. Kunskap om de olika nivåerna är
nödvändiga för att förstå såväl familjens som individens beteende.
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6. Är affekter egenskaper inom individen eller
relationsförankrade (kontextberoende)?
Traditionellt betraktas affekter som hemmahörande i en En-personspsykologi. De ses
som intrapsykiska händelser. Men affekter är relationella till sin natur. Man skäms inför
någon (i verkligheten eller i tanken). Man är rädd för något eller någon. Man är arg på
något eller någon o s v. Affekt befinner sig på samma nivå som att vara gift. Det är absurt
att påstå att någon är gift som saknar eller aldrig haft en partner. Begreppet ’gift’ är alltså
ett dyadiskt begrepp- det inbegriper två personer. Begreppet ’tillit’ är triadiskt då man
litar på någon annan gällande exempelvis en affärstransaktion.
Etologisk forskning har tidigare förlagt interaktionsegenskaper typ dominans,
aggressivitet inom individerna. Man talade exempelvis om dominanshierarkier i grupper
av babianer. Ett dominant djur tänktes påtvinga sin disposition på andra i gruppen. Men
noggranna observationer har senare visat (Rowell, 1966, 1972) att den bästa prediktorn
gällande dominansrangordningen i babiangruppen utgjordes av antalet reträtter som ett
svar på ett annat djurs närmande oavsett om detta närmande var vänligt sinnat eller
aggressivt. De djur som bedömts vara de minst dominanta var de som troligast drog sig
tillbaka. Dominansen bodde varken i den enskilda babianen eller i djurflocken – den
uppstod i ögonblicket eller processen (emergens). Den var med andra ord en systemisk
interaktionsegenskap.
Detta exempel hämtat från etologin belyser just vikten av interdisciplinär forskning och
kontakt vi talade om tidigare. Om humanpsykologin negligerar etologin så gör den det på
egen risk.
Inom folkpsykologi och folkpsykiatri frodas inompersonsperspektivet men så är ofta
fallet inom den etablerade psykologin. Exempelvis betraktas ’narcissism’ som ett väl
förankrat personlighetsdrag inom personen. Något man bär med sig i ur och skur
opåverkat av i vilken omgivning man befinner sig (nomadiskt personlighetsdrag). Men en
person som i ett sammanhang (i egenskap av familjefader) beskrivs som narcissistisk,
beskrivs i ett annat sammanhang (i egenskap av politiker) som handlingskraftig och i ett
tredje (i egenskap av amatörskådespelare) som kreativ och originell. En ’narcissistisk’
chef skapas på kontorstid.
Relationer är således viktiga när man tillskriver personer drag eller karakteristika, något
som är av yttersta vikt i personlighetspsykologin. Många drag är inte monadiska drag
som i någon inneboende mening tillhör en person, utan drag hos en person i en viss
kontext. Detta är tydligt i fall som blygsel, dominans eller passivitet.

10

7. Ekvifinala och multifinala processer i motorisk utveckling
hos barn och uppkomsten av psykiatriska störningar
Ekvifinalitet och multifinalitet utgör två centrala begrepp i modernt systemtänkande. De
vilar på observationer som kullkastar tesen om universella utvecklingssekvenser.
Ekvifinalitet betyder att samma psykologiska förmåga eller fallenhet kan uppstå längs
helt olika utvecklingsvägar och processer och multifinalitet betyder att en specifik
utvecklingsbana eller process inte alltid resulterar i manifestationen av en specifik
förmåga eller fallenhet. Dessa två fenomen, som ofta identifierats i utvecklingen av
djurbeteende har på senare tid ökat förståelsen av människans utveckling och psykiatriska
tillstånd.
Jag kommer att i första hand illustrera ekvifinalitet med två exempel. Det första handlar
om motorisk utveckling hos barn, hur små barn lär sig gå och det andra från psykiatrin
nämligen hyperaktivitet (ADHD) och dess förmodade etiologi.
Traditionell teori om motorisk utveckling och den som fortfarande är förhärskande inom
psykologin, förklarar beteende genom att postulera statiska neurala (eller mentala)
strukturer som kontrollerar och styr beteendet. När barn lär sig gå och benen utför sina
alternerande rörelser beror detta enligt traditionellt tänkande på en struktur i ryggmärgen,
den centrala mönstergeneratorn (central pattern generator, CPG). Esther Thelen & Linda
Smith (1993) har utförligt kritiserat detta tänkande. De konstaterar att CPG är ett
hypotetiskt konstrukt men även om denna struktur verkligen existerar kan den inte vara
orsaken till de globala självförflyttningsmönster som exempelvis en katt uppvisar. Har
kattor CPG som förutser nya rörelser i situationer de aldrig tidigare befunnit sig i? Nej,
det kan de inte ha enligt Thelen & Smith.
Verkliga katter går baklänges, framåt och över varierad terräng. De väjer för föremål. De
går när ett ben är gipsat. Den hypotetiska CPG är en konstant. Det måste alltså finnas
justeringar, processer utanför CPG, som får gående att inträffa på globalt liknande men
ändå ändamålsenligt olika sätt i alla dessa kontexter. När vi ser gångbeteendet på avstånd
(globalt) ser det närmast identiskt ut men betraktar vi det under lupp förekommer enorm
lokal variabilitet. Djuret måste förnimma, anpassa sig till och integrera de kraft- och
informationsfält som omger det för att kunna röra sig effektivt. Det finns ingen ”ren”
eller de-kontextualiserad fotgängare. Thelen & Smith (ibid) konstaterar att gåendets
essens konstrueras under dess utförande. Det är självorganiserat.
Esther Thelen har ingående studerat småbarns utveckling av självförflyttning.
Thelen framhåller …” [A ] crucial assumption in a dynamic strategy is that the individual
and his or her behavioral changes over time are fundamental unit of study ( Thelen &
Smith,1993, s.97 , kursivering i originalet). Denna aspekt går förlorad i
utvecklingsstudier som jämför hur utförandet varierar i grupper av försökspersoner på
olika åldersnivåer. Om man finner statistiskt säkerställda skillnader mellan utfallen av
11

grupputförandena antas detta peka på att någon typ av utveckling inträffat.
Utvecklingsprocessernas art inom detta intervall förbigås vanligen. Utfall går före
förlopp. Det går inte att förstå individer genom att samla data på gruppnivå.
När data väl är insamlade är det omöjligt att gå tillbaka till individnivå. Piaget gjorde sina
viktiga observationer som låg till grund för hans teori på två personer. Med kan man bara
studera utveckling utifrån individuella data, insamlade longitudinellt med frekventa
intervaller.
Thelen & Ulrich (1991) konstaterar att man står inför dramatiska övergångar i
utvecklingen av barns självförflyttning. (1) Den första rör det ’mystiska’ försvinnandet av
de koordinerade, tramplika rörelserna nyfödda uppvisar när de hålls upprätta. (2) Den
andra handlar om återuppdykandet av tramp eller stegrörelser när barn kan bära sin vikt
på sina fötter under senare delen av det första levnadsåret. (3) Slutligen utgör de första
självständiga stegen vid omkring 1 års ålder en tredje milstolpe. På logiska grunder kan
alltså inte hjärnans ’mognad’ tjäna som förklaring till dessa förändringar. Den första
övergången förbryllar dels för att den trotsar våra idéer om progressiv utveckling och
dels för att nyfödda kan lyfta och sänka sina ben på ett alternerande sätt då de i övrigt är
motoriskt immatura. Dessa övergångar eller ’ kvalitativa hopp’ i barns utveckling sätts i
fokus i Thelens & Ulrichs forskning.
Thelen & Ulrich (ibid) kunde visa att övergången från gångsteg till icke-gående var
mycket labilare än vad man tidigare föreställt sig. I alla åldrar var frekvensen av stegning
och sparkande direkt korrelerad med stegrad affekt. Barn som tog få steg när de var alerta
och lyckliga började ta ut steg när de blev griniga eller irriterade, Nedgång i stegfrekvens
mellan 2 och 6 veckor var snabbast hos de barn som hade den högsta viktökningen.
Stegfrekvensen påverkades också av enkla miljömanipulationer. När spädbarn hölls
upprätta i torsodjupt varmt vatten ökade stegfrekvensen i såväl antal som styrka.
Tremånaders spädbarn som normalt inte tog ut steg utförde frekventa stegrörelser när
deras ben var nedsänkta i vatten, Om man däremot fäste små vikter vid benen på stegande
barn så undertrycktes rörelserna.
Mycket enkla förändringar hos barnen eller i deras kontext ändrade utvecklingsbanan
hos en övergång man tidigare trott vara den oundvikliga följden av hjärnans mognad.
Bilden blir än mer komplicerad när vi betraktar den andra övergången nämligen
’återuppdykandet’ av stegrörelser när småbarn kan stödja sin vikt på sina fötter. Thelen &
Ulrich (ibid) upptäckte att 7-månaders spädbarn, som normalt inte går, utförde
koordinerade, växelvisa steg när de med stödhjälp stod med fötterna på en långsamt
löpande rem i en liten motoriserad trampkvarn. Stegen togs ut omedelbart när
trampkvarnen startades och stegfrekvensen ökade när trampkvarnens hastighet ökade.
Stegen var inte viljemässiga utan framlockades av trampkvarnen.
Om vi kort sammanfattar några viktiga slutsatser utifrån från Thelen & Ulrichs studier av
trampkvarnsgående: (1) Beteendet på trampkvarnen lyfter fram en komponent i
självförflyttning nämligen svarsmönster hos benen – som är helt skild från avsikten att gå
och förmågan att stödja kroppsvikten på fötterna. (2) Dessa komponenter är inte bara
tydligt åtskilda, utan de utvecklas med dramatiskt olika hastighet.(3) Thelen & Ulrichs
studier visar att självförflyttningsutvecklingen är känslig för organiska och miljömässiga
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händelser i en omfattning man tidigare inte kunde förställa sig. Oavsett hjärnans
utvecklingsförlopp är beteendemässiga uttryck helt kontextberoende. Genom att testa
spädbarn i upprätt ställning kan man dra slutsatsen att stegrörelser försvinner. I ryggläge
består inte bara benrörelser under det första året, utan uppvisar ett utstuderat
utvecklingsförlopp som inbegriper en tilltagande individuell profil gällande lederna och
de föränderliga mönstren av koordination mellan lemmarna.
Alla barn lär sig gå men utvecklingsförloppet för olika barn skiljer sig mycket åt när man
skruvar upp mikroskopet.
Vi lämnar nu utvecklingspsykologin för att i stället diskutera hur ekvifinala processer
manifesteras i psykiatriska tillstånd. På senare år de så kallade bokstavsdiagnoserna
flerfaldigats Den kanske mest kända är ADHD (attention deficit/hyperactive disorder).
Barn som diagnosticeras med ADHD är generellt hyperaktiva, lättdistraherade,
ouppmärksamma och ofta störande för omgivningen i klassrummet. Diagnosen är
kontroversiell och vetenskapligt dåligt underbyggd. Likt många andra diagnoser inom
psykiatrin har den reifierats d v s från att vara ett hypotetiskt konstrukt (arbetshypotes)
betraktas den allt oftare som ett vetenskapligt faktum på samma nivå som TBC.
Hyperaktivitet utgör ett bra exempel på hur ett identiskt resultat eller utfall kan spegla ett
antal olika etiologiska faktorer (ekvifinalitet). Men närvaron av samma etiologiska
faktorer leder nödvändigtvis inte till en manifestering av den kliniska bilden
(multifinalitet). Hyperaktivitet kan hypotetiskt vara orsakat av någon form av hjärnskada
men kan likaväl ha sin rot i barnets hemförhållanden eller i klassrummet. Beteendet finns
dessutom i olika grader. När är aktiviteten ’hyper’? Det finns hur som helst inget stöd för
att det är ett enhetligt fenomen med en specifik etiologi.
Inom den biologiska psykiatrin frodades på 1980-90-talen, och på vissa håll än idag, den
populära uppfattningen att barn med ADHD har en biokemisk abnormitet eftersom de
svarar positivt på amfetamin, ett psykomotoriskt uppiggande medel som paradoxalt
dämpar aktiviteten och förhöjer uppmärksamheten hos dessa barn. Men att dra slutsatser
om orsaken till sjukdomar utifrån behandlingars effektivitet är problematiskt. Att basera
en diagnos utifrån hur väl den svarar på behandling kallas att resonera ex juvantibus
(Latin: utifrån vad som åstadkommer hälsa). Att maniska patienter svarar positivt på
litium ger inget som helst stöd för att litium spelar en roll för uppkomsten av maniska
tillstånd. Flera studier har visat att amfetamin också skärper uppmärksamheten och
dämpar aktiviteten hos normala barn (se exempelvis Rapoport et al 1978).
Psykiatriska diagnossystem framhärdar i tron på en de-kontextualiserad patient, skild från
sin sociala omgivning. Hyperaktivitet måste ha sin rot hjärnan eller dess kemi enligt
denna atomistiska människosyn.
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8. När sociologi förvandlas till psykologi:
Metodologisk individualism
Jag vill helt kort ägna samhällsvetenskapen några rader och visa hur ett individualistiskt
närmande till sociologin är ohållbart och resulterar i reduktionism (psykologism). Vi
erinrar oss att samhället enligt individualism (atomism) ses som summan av mänskliga
individer. Sociala entiteter som familj, grupp, firma är fiktiva eller begreppsliga och kan
således inte utöva något inflytande på individen. All social förändring är summan av
förändringar inom individer. Skall vi studera samhället måste vi utgå från studiet av
individen (metodologisk individualism). Företrädare för detta synsätt är Weber, Homans
och Popper.
Individualister har hävdat att social teori i princip kan reduceras till teorier om individer.
Reduktion kräver alltså likhetstecken mellan sociala och individuella termer. Det är här
viktigt att påpeka att reduktion innebär att teorier på individnivå gör teorier på social nivå
överflödiga. Fullständiga förklaringar tarvar endast referenser till individer.
Vi skall se att detta inte är möjligt av två anledningar (1) Sociala predikat förverkligas via
ekvifinala processer eller mönster (the multiple-realization problem) samt (2)
Individualister förutsätter snarare än eliminerar social bakgrundstruktur.
Ekvifinalitet (som inom filosofin ofta går under benämningen ’the multiple-realization
problem) undergräver tanken på sociala och individuella termers ekvivalens. Samma
mentala tillstånd, samma sociala händelser kan förverkligas utifrån mycket olika
konfigurationer av komponenterna i systemet. Det är exempelvis logiskt möjligt att en
mångfald av olika relationer mellan individer kan skapa sociala predikat som
’sekundärgrupp’ eller ’byråkrati’.
Vidare tar individualister ofta den sociala bakgrunden för given. Den neoklassiska
ekonomiskolan hävdar exempelvis att ekonomiska utfall måste förklaras som helt och
hållet resultat av individuella val. Dessa val är rationella. Rationella val är de som
maximerar egenintresset givet vissa begränsningar. Men som Bunge (1996) påpekar tar
neoklassiska ekonomer marknaden – en makroekonomisk entitet, för given så de utgör
inget renodlat exempel metodologisk individualism (s.148). Predikat som läkare, lärare,
polis eller medborgare syftar på individer men de innehåller implicit en social
terminologi. Att vara lärare är att utföra en eller flera roller i ett system, i ett klassrum
med elever d v s med rollförväntningar ställda av andra människor.
Varför utövar individualistisk reduktionism och metodologisk individualism en sådan
stark dragningskraft på oss människor? Min egen erfarenhet som lärare och handledare i
offentlig sjukvård är att det är en stor pedagogisk utmaning att förmedla systemtanken till
människor. System är för abstrakta för många. Man kan bara föreställa sig konkreta
personer som interagerar med andra personer. Man ser inte en firma, ett företag, en
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psykiatrisk klinik – man ser levande personer som säger och gör olika saker. En
pedagogiskt framkomlig väg kan vara att applicera systemtanken på små synliga system
som en symfoniorkester eller ett fotbollslag.
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9. Slutord
Den vetenskapliga psykologin har börjat närma sig ett genomgripande systemtänkande
parad med en betoning på processer framför utfall, fall- och uppföljningsstudier framför
tvärsnittsstudier. I denna uppsats har jag tagit upp för mig intressanta problemställningar
mot bakgrunden av ett systemiskt närmande till psykologin. Det är min förhoppning att
läsaren också finner dem intressanta och relevanta samt med mig inser att psykologin är
interdisciplinär till sin natur. Psykologin är inte längre hjärnbefriad men heller inte
samhällsbefriad. Någon har sagt att världen inte är organiserad som institutionerna vid ett
universitet. Så sant.
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