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Bäste läsare...
Den samhällsvetenskapliga evidensrörelsen i Sverige saknar en gemensam mötesplats för idéer. Nätverket för 
evidensbaserad policy vill bidra till att fylla den luckan genom att skapa tidskriften Evidens och beslut vars 
första nummer du just nu läser. 

Med den evidensbaserade medicinen som startpunkt, den empiriska psykologin och beteendeekonomin som 
självklara samtida ledstjärnor och den evidensbaserade samhällsforskningen och -policyn just ute ur start-
groparna börjar man kunna skönja konturerna av ett vetenskapligt fält som för första gången enar vetenska-
pen om samhället och människorna. 

Genom spridningen av idéerna om evidensbasering till nya områden och med fokus på experiment och god 
vetenskaplig praxis börjar kunskapen om samhällets funktionssätt lämna de politiserade debatternas skytte-
gravar och närma sig riktigt kunskap. 

Men evidensrörelsen saknar en enande samlingsplats och det finns mycket vi behöver prata om. Evidens och 
beslut vill vara en sådan mötesplats.
Här samlas informationsspridning med idédebatt, rapporter från undersökningar med filosofiska traktat och 
diskussioner med kåserier, allt kring evidensbaseringens teori och praktik. 
Här ska vi tänka högt, bryta våra åsikter och jämföra våra resultat och förhoppningsvis komma framåt i vår 
kunskap, tillsammans!

Har du åsikter, funderingar eller vill du delta i diskussionen genom att själv lämna ett bidrag så hör av dig till 
oss på 

evidensochbeslut@gmail.com

I detta första nummer kan du bland annat läsa om hur man kan behålla sin skärpa trots att man fått ett spett 
genom hjärnan, hur man fimpar i Skåne, varför en knuff är en knuff och hur det kom sig att Albert gick bort 
sig i teorin. 

Vi hoppas att du kommer att uppskatta detta första nummer av Evidens och beslut.
Välkommen till vår nya mötesplats!

Jesper Grip, chefredaktör
Niklas Kristensson, chefredaktör
Gustav Nilsonne, ordförande Nätverket för evidensbaserad policy
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Vi är ett nätverk som syftar till att politiska beslut 
som fattas ska bli bättre. Med detta menar vi att 

besluten ska vara bättre grundade i kunskapen om 
vad dess konsekvenser sannolikt kommer bli. Denna 
kunskap går att finna genom forskning om hur olika 
delar av samhället fungerar. Ibland finns det mycket 
forskning om en politisk fråga, och då menar vi att 
man bör utgå ifrån denna forskning när man väljer 
mellan olika förslag. De förslag som enligt forsknin-
gen är bäst lämpade för att uppnå det mål man har 
är de som ska väljas. Det är vad man främst menar 
när man pratar om evidensbaserad policy. Evidens 
betyder alltså att det ska finnas en någorlunda stark 
forskningsgrund.

Ibland är dock forskningen inte lika omfattande och 
då menar vi som förespråkar evidensbaserad policy 
att man ska använda sig av vetenskap som metod för 
att få större kunskap om frågan. Det kan till exem-
pel handla om att man ska uppmuntra att mer for-
skning görs i frågan, eller så väljer man det förslag 
som trots den bristande forskningsgrunden ändå 
har bäst stöd, och därefter prövar detta i mindre ut-
sträckning och gör noggrann utvärdering.

Vad är evidensbaserad policy? Evidensbaserad 
policy handlar om att politiska beslut (policies) 

ska ha en god forskningsgrund (vara evidensbase-
rade). Det vill säga att man inte ska föreslå politiska 
åtgärder utifrån vad man gissar eller önskar att effek-
ten kommer bli av dem, eller att man bygger försla-
gen på lite löst sammansatt fakta som inte är rätt-
visande för den mer utförliga forskningsgrunden. 
Evidensbaserad policy handlar också om att man 
ska göra ordentliga utvärderingar av de förslag som 
godkänns och blir verklighet, så att man kan ta reda 
på om effekterna blev det som man hade tänkt sig.

Vad är ideologins roll enligt evidensbaserad pol-
icy? Inom evidensbaserad policy skiljer man 

mellan mål och medel. Mål är VAD man vill upp-
nå med politiken, medan medel är HUR man vill 
uppnå det. Målet med politiken ska bestämmas av 
ideologin, medan medlet eller metoden ska vara den 
vetenskapliga metoden. Evidensbaserad policy går 
alltså att applicera på samtliga ideologier som Sver-
iges riksdagspartier förespråkar, och står alltså inte 
i motsättning till dem. Evidensbasering kan till och 
med ses som ett verktyg för att öka sina ideologiska 
mål.

Manifest för Nätverket för evidensbaserad 
policy.

Målsättning. Det primära målet med vårt nät-
verk är att se till att alla politiska beslut fattas 

på basis av tillräcklig evidens. Mer precist vill vi att 
det vid varje politiskt beslut ges tillräcklig evidens 
för att de medel som man föreslår (t ex en viss ar-
betsmarknadspolitisk reform) är det mest effektiva 
sättet att nå det mål man har med beslutet (t ex sänkt 
arbetslöshet). Notera att detta inte endast gäller nya 
reformer, utan att vi även vill att sedan tidigare ex-
isterande policies ska visas vara tillräckligt evidens-
baserade.
Exakt vad som utgör tillräcklig evidens måste bli 
föremål för noggranna undersökningar. Det lär var-
iera med kriterier som a) frågans vikt b) tidspress c) 
hur lätt det är att skaffa ny evidens. I vissa fall kan 
det krävas randomiserade kontrollstudier, medan 
det i andra fall kan räcka med svagare typ av evidens.

Vi vill även i övrigt verka för en politisk kultur som 
genomsyras av respekt för kunskap – där man intar 
politiska åsikter därför att de stöds av vetenskapen, 
snarare än för att de överensstämmer med ens förut-
fattade meningar, där man debatterar på ett ärligt, 
sakligt och kunskapsbaserat sätt, och där man är be-
redd att ändra sig om man får reda på att ens förslag 
vilar på en felaktig faktagrund.

Metoder. Nätverket för evidensbaserad policy 
menar att vi bör vara metodologiskt pluralis-

tiska: dvs vi bör inte på förhand bestämma oss för 
en specifik metod.
 

Nätverket för evidensbaserad policy 
- ett nätverk för bättre beslut
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Exempel på olika metoder som kan hjälpa oss att nå 
vårt mål om att göra politiken tillräckligt evidens-
baserad kan vara:

a.) Lagstiftning (jmf liknande lagstiftning som La-
gen om offentlig upphandling).

b) Ratingsystem av hur evidensbaserade olika poli-
cies är (antingen av en statlig eller en icke-statlig in-
stans).

c) Folkliga och mediala påtryckningar.

d) Förmedling av kunskap och evidens från akade-
miker till kommunpolitiker och andra makthavare.

e) Arbete för spridning av rationalistiska normer i 
politiken (inklusive politiska debatter).

Objektivitet. Vi bör vara objektiva och inte ut-
tala oss om vilka finala mål politiken bör ha 

(välfärd, jämlikhet, etc). Däremot kan vi kritisera 
politiker som ställer upp instrumentella mål som de 
facto inte är det mest effektiva sättet att nå deras fi-
nala mål.
Vårt nätverk är partipolitiskt oberoende, och det är 
av stor vikt att det uppfattas som sådant. Medan man 
naturligtvis får kritisera politiska förslag som inte är 
tillräckligt evidensbaserade inom ramarna för nät-
verket ska syftet alltid vara att göra politiken mer 
evidensbaserad, inte att bedriva partipolitik. Vi vill 
inte ha medlemmar som använder nätverket för att 
bedriva partipolitik – det får de göra genom andra 
fora. Medlemmar som bedriver hätsk politisk ar-
gumentation inom ramarna för nätverket kommer 
uteslutas (i synnerhet om denna är rasistisk, sexistisk 
eller på annat sätt diskriminerande.) Likaså kommer 
besökare på vår Facebooksida och vår hemsida som 
gör sådana kommentarer att blockeras.

Nätverkets karaktär. Vi önskar både vara ett nät-
verk för akademiker, journalister, tjänstemän, 

politiker och andra inflytelserika grupper, och en 
bred folkrörelse.
Vi önskar även knyta kontakt med en rad andra nät-
verk som också arbetar för förmedling av kunskap 
inom samhället. Specifikt tänker vi oss att vi skulle 
kunna fungera som en paraplyorganisation för olika 
nätverk vars mål är att göra politiken mer kunska-
psbaserad. Medlemmar av nätverket uppmanas att 
starta och driva sina egna projekt inom ramen för 
nätverkets övergripande syften (detta är en del av 
den metodologiska pluralismen).

Eftersom nätverkets mål är att göra den politiska 
kulturen mer nyanserad och kunskapsbaserad, är 
det naturligtvis viktigt att vår interna samtalskul-
tur präglas av samma egenskaper. Vi ska dessutom 
naturligtvis ha en demokratisk struktur.

Dessutom är det – inte minst eftersom vårt nätverk 
till sin natur till viss del är kritiskt – viktigt att på alla 
sätt söka skapa och upprätthålla en positiv energi 
inom nätverket. Vi vill inte bli ett forum för allmänna 
klagomål på politiker, utan vill konstruktivt försöka 
bidra till att utveckla politiken, och därigenom det 
svenska samhället.

Välkommen till Nätverket! Vi är en ideell fören-
ing som är partipolitiskt obunden. Vi är ett löst 

sammansatt nätverk av personer som på olika sätt 
vill bidra till en mer evidensbaserad politik. Om du 
vill bli en del av vårt nätverk så kontakta oss gärna:

evidensbaseradpolicy@gmail.com

https://www.facebook.com/evidensbaserad/
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Tänk dig att du gör en roadtripp till Danmark och 
just kör upp på Öresundsbron. Vädret är klart 

och lugnt, solen skiner och på radion har nyheterna 
precis börjat. Efter de första korta inslagen har ni 
kommit en bit upp på bron och nu övergår kortny-
heterna till ett längre reportage. Det handlar om en 
ny rapport från trafikverket som visar att det finns 
stora oklarheter kring hur ingenjörerna som tagit 
fram hållfasthetsberäkningarna för Öresundsbron 
hade gått till väga och att det nu har uppdagats all-
varliga sprickbildningar i bron. 

Inslaget börjar med att reportern i korthet berät-
tar om vad rapporten säger och därpå klipper man 
till en intervju med chefsingenjören. Journalisten 
ställer några inledenade kritiska frågor med utgång-
spunkt från rapporten och chefsingenjören svarar 
och försvarar sitt och teamets arbete. Han hänvisa 
till att han är helt säker på att det arbete de gjort är 
av största vikt för ingenjörsvetenskapens framsteg. 
Om detta är han säker eftersom han och teamet ut-
gått från den senaste teoribildningen inom ingenjör-
skretsar vilken lägger stor vikt vid en ny matematisk 
modell för beräkning av hållfasthet som utgår från 
en nytolkning av de antaganden som den franska in-
genjörsteoretikern Michelle Deleuze lade fram un-
der det tidiga 70-talet och som nu fått en nytolkning 
inom en delvis ny teoretisk ram som ett antal infly-
telserika nordamerikanska ingenjörsforskare lagt 
fram. Journalisten ställer egentligen inga motfrågor 
på denna del av chefsingenjörens förklaring men 
undrar dock vad ingenjören har att säga om sprick-
bildningen; vad beror den på och vad ska göras åt 
saken. Chefsingenjören menar att det måste beror 
på att entreprenörer och byggnadsarbetare inte 
ännu riktigt har tagit till sig av den nya teorin men 
att det som nu måste göras är att fortsätta utveckla 
teorin och fortsätta att applicera den i de nya stora 
byggnadsverk som planeras. 

Kommen så här långt i reportaget kör du just ned 
mot de lite flackare delarna av bron på den dans-
ka sidan, där bron strax går över några mindre öar 
innan man anländer till fastlandet. Journalisten 
fortsätter reportaget med att ställa frågor till någon 
ansvarig politiker men nu har du tröttnat så du byter 
kanal till något med musik, andas ut och tänker att 
på hemvägen så tar ni nog båten istället. 

Absurt? Helt orealistiskt? Elaka insinuationer? 
Självklart är det löjligt att tänka sig en verklig 

händelse som ens kommer i närheten av detta och 
vi alla somnar lugnt om natten i trygg förvissning 
om att våra hus och broar, fordon och avloppssys-
tem är välbyggda och välfungerande. Lika så går vi 
utan betänklighet till tandläkaren och låter denne 
tillverka en ny krona då vi bet sönder den gamla i 
fredags på en ”urkärnad” oliv. 

Men utan att tveka skulle jag hävda att en inte förak-
tlig del av samhällsvetenskapen de facto fungerar 
likt beskrivningen ovan; diverse ”teorier” står i 
fokus för den ”forskning” man bedriver och i den 
mån man över huvud taget är intresserad av empiri 
så väljs den helt ut för att stärka de slutsatser man 
redan ”vet” är de riktigt. 

För den som inte kommit i direktkontakt med 
denna typ av samhällsvetenskap kan det låta 

högst märkligt och nästan osannolikt. Här är inte 
platsen att fördjupa oss i temat men vi ska ändå säga 
att de samhällsvetenskapliga inriktningar som åsy-
ftas kan gå under olika namn i olika sammanhang. 
De vanligaste är antagligen postmodernism eller 
poststrukturalism. Men det viktiga är inte vad en 
viss akademiker eller en visst akademisk skolbildn-
ing kallar sig utan dess innehåll – hur personen och/
eller skolbildningen ser på empiri och data, metod, 
teori och hur slutsatser ska tolkas. Det som de sämre 
(ovetenskapliga) samhällsvetenskapliga inriktnin-
garna har gemensamt är just det att empirin neglig-
eras eller väljs ut för att passa slutsatser; att metod-
frågor negligeras eller att de metoder som används 
saknar evidens eller används felaktigt; att diverse 
”teorier” står i centrum och att själva applicerandet 
av ”teorin” i fråga ses som det som ger ”forskningen” 
dess vetenskaplighet och korrekthet samt att de slut-
satser som dras inte följer av välgjorda undersöknin-
gar utan redan är givna från förutsättningarna alter-
nativt dras på basis av empiri, metod och teori som 
har stora brister. 

Med det sagt vill jag direkt påpeka att kritiken 
här inte handlar om vilka områden av mänskligt 
görande och handlande som studeras utan på vilket 
sätt detta görs. Kritiken handlar inte heller om att 
det som postmodernister med flera hävdar skulle 
vara fullständigt felaktigt, för det vet vi nämligen in-

Vadå evidensbasering?
Av Jesper Grip

6



genting om. Den ovetenskapliga samhällsvetenska-
pen behandlar nämligen hypoteser (i deras språk-
bruk ”teorier”) som om de redan vet att de är riktiga, 
men de utsätter inte sina hypoteser för kontroll och 
experiment och i den mån de använder sig av em-
piri är den konsekvent utvald för att stödja den tes 
man redan ”vet” är den rätta. De kan alltså inte anses 
bedriva vetenskap utan utför snarast någon form av 
trosgrundad ideologiproduktion som med bruk av 
vetenskapliga regalia fås att framstå som om det vore 
forskning. 

Så klart är inte postmodernisterna i majoritet inom 
samhällsvetenskapen med de har en stark ställn-

ing och många tankar som härstammar från dessa 
inriktningar har påverkat de olika forskningsfälten 
inom samhällsvetenskapen och detta påverkar i sin 
tur utredningsväsendet och där med policy och den 
politik som förverkligas.  

De forskare och forskningsfält som är påverkade av 
ovan nämnda skolbildningar är de där vi ser de värs-
ta avarterna men även andra grenar av samhällsvet-
enskapen lider av dåligt utförd forskning. 

Tidigare i år (2018) kom boken Randomistas – 
How radical reseatchers are changing our world 

av Andrew Leigh (Yale University Press). Leigh in-
leder boken med att ge en bakgrund till evidensba-
seringen och dess metoder inom olika områden. 
Därefter får vi ta del av Leigh’s omfattanden sam-
manställning av forskning inom snart sagt alla 
tänkbara samhällsvetenskapliga områden och vad 
ny, välgjord, forskning säger om dessa tidigare re-
sultat. De områden som Leigh berör är bland an-
nat: program mot hemlöshet och arbetslöshet, om 
utbildning och pedagogik, brottsförebyggande och 
fattigdomsbekämpning och det är snarare regel än 
undantag att det man tidigare hävdat och trott har 
varit felaktigt. Orsaken till detta bedrövliga tillstånd 
söker Leigh i just bristen på tillförlitliga metoder i 
forskningen, framförallt den närmaste totala bristen 
på experiment, randomisering och kontrollgrupper. 
Och han avslutar boken med att ange det han ser 
som förutsättningar för hur god samhällsvetenska-
plig forskning ska utformas:

•	 Bestäm vad som ska undersökas.
•	 Tänk kreativt kring hur man kan skapa ran-

domisering.
•	 Bestäm vad kontrollgrupp ska göra.
•	 Bestäm vilka effekter som ska mätas.
•	 Säkerställ att studiens underlag går att dra slut-

satser från.
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•	 Registrera studien och få etiskt godkännande.
•	 Säkerställ att nyckelpersoner förstår och stödjer 

randomisering.
•	 Utför en korrekt randomisering.
•	 Om möjligt; gör först en mindre pilotstudie.
 
Så långt om samhällsvetenskapens brister… 
 

Innan naturvetarna ropar Hej! och skrattande 
pekar finger åt samhällsvetarna så ska vi påpeka 

att det finns en anledning till att rörelsen för evi-
densbasering startade just inom medicinen. Inom 
naturvetenskapen, i vid mening, har man generellt 
sätt bättre koll på metodologi och hur det vetenska-
pliga arbetet ska bedrivas men det finns också stora 
brister så som masserandet eller till och med mis-
shandlandet av statistik för att få fram de resultat 
man vill ha, snedvriden publicering som inte visar 
hela bilden, brist på replikering av resultat och for-
sning som styrs av starka ekonomiska intressen. 

Men eftersom du läser denna tidskrift så förstår du 
redan att svaret på de flesta av dessa problem är evi-
densbasering. Om vi ska ta det svaret på allvar måste 
vi dock börja med att fråga oss frågan: 
vadå evidensbasering? 
Vad är det som ska evidensbaseras, hur gör man då 
och hur ska man över huvud taget ta sig an frågan 
om vad som är evidens?  

Nedan kommer jag göra ett antal påståenden 
kring vad evidensbasering är eller borde vara. 

Självklart är sista ordet knappast sagt i och med 
detta men min förhoppning är att texten kan bli en 
utgångspunkt för vidare diskussioner. Punkterna 
nedan hänger så klart ihop, i alla fall i min hjärna, 
men är kanske inte med nödvändighet ömsesidigt 
beroende av varandra i nån slags domino-mening. 

All forskning värd namnet måste gå att falsifiera!
Detta är så självklart att det nästan känns genant 

att påpeka men tyvärr är det nödvändigt. Går ett 
försök till förklaring inte att falsifiera så är det inte 
vetenskap. En förklaring som inte låter sig falsifieras 
”förklarar” allt och där med inget. 

Bevis på evidens? 
Anglicismer kan man tycka olika om. Själv är 

jag inte överförtjust utan föredrar det svenska ordet 
om ett sådant finns. Som bekant är den svenska ter-
men för evidence bevis så varför inte tala om bevis-
basering? 

Av åtminstone följande anledningar är evidens och 
evidensbasering trots allt att föredra:

•	 Bevis används i svenskan i första hand inom ju-
ridiken och polisväsendet. Man talar om bevis-
föremål och man bevisar någons skuld och man 
är oskyldig till motsatsen bevisats. 

•	 Evidens och evidensbasering är redan de ter-
mer som används, de knyter nära an till den 
utomsvenska diskussionen och det är svårt att se 
att något skulle vara vunnet (annat än för vän 
av ordning vad gäller anglicismer) genom att gå 
över till att tala om bevis och bevisbasering. 

•	 Evidens och evidensbasering har inom det sam-
manhang termerna används ett delvis annor-
lunda begrepp än bevis. Inom de sammanhang 
där man använder evidens och evidensbasering 
är man på det klara med att dessa termer an-
vänds för att förklara ett sakförhållande rörande 
hur säkra vi tycker oss vara på att någonting 
som undersökts är på ett visst sätt. I detta sam-
manhang utgår man från att det finns grader av 
evidens – så som till exempel den fyra-gradiga 
skala som används av SBU och andra för att ange 
graden av säkerhet på grundval av metaanalyser. 
Lika så vet man att bedömningen av styrkan i 
evidensgrad kan skifta i och med nya studier – 
både till det högre och det lägre – det vill säga 
att den evidens vi anser att något har för tillfället 
kan komma och troligen kommer att ändras då 
vi i framtiden vet mer. 

Det är alltså rimligt att tala om evidens och evidens-
basering istället för om bevis men här är det också 
viktigt att inte glömma bort att kommunicera vad 
man avser med dessa termer; att enas internt om vad 
som avses med evidens och evidensbasering, gener-
ellt och i specifika sammanhang, samt att förklara 
detta så att de som man vill ska lyssna verkligen 
förstår. 

Språk: termer och begrepp
Apropå evidens och bevis som term respektive 

begrepp så sa vi nyss att evidens har ett delvis an-
nat begrepp än bevis. Bevis respektive evidens är 
termer. Eftersom de är termer inom ett fackområde 
(juridik respektive vetenskap) så talar man om fack-
termer. Alla termer har begrepp (dvs: termen är själ-
va ordet/ljudet som vi uttalar och begreppet är den 
betydelse termen bär) och eftersom termerna bevis 
och evidens har liknande men ändå delvis skilda be-
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tydelser/begrepp så är det lämpligt att använda olika 
termer för att främja tydlighet och undvika miss-
förstånd. 

Detta med termer och begrepp och tydlighet står 
dock inte alltid så högt i kurs. 
I dagligt tal använder vi ibland samma termer för 
olika begrepp (idealism = ”filosofisk inriktning” res-
pektive ”att göra något för att man tror på och brin-
ner för det”) och dessutom ibland olika termer för 
samma begrepp (dvs alla synonymer). Men när vi 
talar om alldagliga saker så brukar det lösa sig ändå 
genom att man förstår av sammanhanget eller att 
man inser att man talar förbi varandra och sedan 
reder ut det hela. Tyvärr är detta inte alltid fallet 
inom vetenskapen och politiken. 

Detta är i och för sig ingen tävling men ska vi ändå 
utnämna vinnare så tror jag nog att det är inom 
politiken det står värst till med användningen av 
väldefinierade termer och viljan att kommunicera 
tydligt. Ibland kan man nästan misstänka att olika 
politiska läger ser något slags självändamål i att tala 
förbi varandra genom att mena olika saker med 
samma ord. 

På andra plats, eller kanske på delad första plats, 
kommer vissa akademiska discipliner inom det sam-
hällsvetenskapliga området. Främst bland likar är de 
som söker sina rötter i tysk filosofi från mellank-
rigstiden, fransk filosofi från 60-70-talet och/eller 
nordamerikans samhällsvetenskap från 90-00-talet 
- eller oftast alla dessa då de utgör nån slags ohelig 
treenighet (och det var alltså dessa skolbildningar 
som jag alluderade på i ingressen). Akademiker med 
böjelser åt detta håll brukar vara starkt engagerade i 
att hänvisa till nämnda filosofiska inriktningar och 
de mest namnkunniga uttolkarna, ointresserade av 
empiri, rimlig metodik och att formulera testbara 
hypoteser och dessutom har de en förkärlek för ett 
språk tyngt av svårtydda glosor. 

En förutsättning för en god vetenskap och evidens-
baserad policy är ett språk där termer är väldefini-
erade och dessa definitioner väl kommunicerade.

Logik och empiri
Om A + B så C. Om A är en galen mördare och 

B en brödkniv på köksbänken så måste jag C gå och 
ta en dusch. 

All vetenskap och all kommunikation av densamma 
måste baseras på logik och empiri. Logik utan empi-

ri är skolastik och empiri utan logik är meningslös. 

När den medeltida skolastiken stod på sin höjdpunkt 
la man fram det ena beviset efter det andra rörande 
kristendomens sanning och olika logiskt oklander-
liga slutsatser deducerade ur bibelns påståenden. 
Men oklanderlig logik till trots blev vi inte klokare 
på världen runtomkring eftersom ”empirin” i detta 
fall inte på något adekvat sätt svarade mot verk-
ligheten. En modern variant av detta ser vi ofta i de 
ovan nämnda akademiska disciplinerna. 
På den motsatta sidan har vi staplandet av fakta. Di-
verse fakta är dock inte något mer än just diverse 
fakta utan en logik som kopplar det ena till det an-
dra. 

Eminensbaserad
Evidens talar för sig själv! Det spelar ingen roll 

för riktigheten i kunskapen vem som visat att något 
är på ett visst sätt, i vilken tidskrift denna nya kun-
skap är publicerad eller hur många andra eminenser 
som skriver under på att det som står i texten är kor-
rekt. Antingen har man visat att något är på ett visst 
sätt eller så har man det inte och korrektheten i det 
visade har ingen kausal koppling till person, plats el-
ler djur. 

Självklart är det så att det i praktiken är en eller flera 
personer som gjort undersökningen som kommit 
fram till de nya korrekta resultaten (äras den som 
äras bör) och dessutom måste det finnas organisa-
toriska strukturer för hur nya påståenden ska publi-
ceras och granskas. Men vi får aldrig förväxla dessa 
nödvändiga omständigheter med själva det faktum 
att evidens är sig själv nog. 

Om du inte låter dig övertygas av det retoriska 
påståendet ovan så får jag igen påminna om att det 
finns en anledning till att man inom den evidens-
baserade medicinen startat nya tidskrifter (så dom 
PLOS ONE https://journals.plos.org/plosone/) och 
försöker verka för att alla resultat ska publiceras (för 
att undvika publikationsbias) och för att det är i den 
öppna granskning och med nya korrigerande studi-
er utvecklingen sker. Peer-review i all ära men Mac-
chiarinis artiklar slank visst igenom… 

Evidensbasering handlar om metoder
För några är detta att sparka in världens mest 

öppna dörr och för andra kanske en helt ny tanke 
men evidensbasering handlar om metoder. Metoder, 
och så klart om data och om tolkning av resultat. 
Och om frågor. Men metoderna är det som ”gör det”. 
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Ja, jag säger metoderna. 

”Den vetenskapliga metoden” talas det gärna om och 
då så gott som alltid i singularis. Men det finns inte 
bara en metod. Där emot finns det många likheter 
mellan undersökningar av hög kvalitet, så som; 

•	 att de data som används som underlag är av god 
kvalitet,

•	 att man använder experiment, randomisering, 
kontrollgrupper, blindning (när så är möjligt) 
mm,

•	 att resultaten tolkas i ljuset av tidigare utförd god 
vetenskap alternativt är logiskt oklanderligt och 
empiriskt visat. 

Eftersom det i denna tidskrift handlar om evi-
densbasering inom främst samhällsvetenskapen 

och policyområdet så ser metoderna inte exakt ut 
som inom till exempel fysiken. Inte heller ser me-
toderna ut som inom den evidensbaserade medi-
cinen men denna är dock den utgångspunkt och 
ledstjärna från vilken metodutvecklingen inom vårt 
område utgår från. 

Det är metoden som ger oss resultatet men det är 
metodutvecklingen som är den svåra biten. Att ar-
beta sig fram till tillförlitliga metoder för att under-
söka vad ett visst policyförslag kommer att leda till 
är ofta en mödosam process och det finns många 
grund man kan gå på (och apropå metod för evi-
densbaserad policy; läs gärna artikeln i detta num-
mer om Nudging och fimpar).

Här är dock inte platsen att reda ut vilken typ av me-
tod som är bäst lämpad för alla olika områden som 
går att undersöka men som en allmän utgångspunkt 
vill jag hävda följande:
God vetenskap och evidens kommer ur tillförlitliga 
data som behandlas med tillförlitliga metoder och 
genomgår tillförlitliga tolkningar. Vad som är tillför-
litligt inom respektive del och respektive område är 
just det som vi måste komma fram till. En del jobb 
är redan gjort med det finns fortfarande mycket kvar 
att göra och många befintliga akademiska praktiker 
som måste ersättas. 

Vidare bestäms metoden som ska användas av i förs-
ta hand den fråga man vill besvara. All vetenskap 
besvara en fråga men det finns inga ”vetenskapliga 
frågor” bara mer eller mindre intressanta frågor i 
förhållande till det man vill ta reda på, samt fram-
förallt bättre och sämre metoder (”Hur ont gör det 

att slå en hammare i huvudet?”). Först när frågan är 
formulerad kan vi avgöra vilket material (vilka data) 
som behövs och vilken metod som kan leda till att 
frågan går att besvara. 

Den evidensbaserade processen går alltså till så att 
vi först måste formulera en fråga. För att besvara 
frågan måste vi sedan ha ett tillförlitligt datamate-
rial och på detta material applicerar vi tillförlitliga 
metoder. 

Resultatet måste sedan genomgå någon typ av till-
förlitlig tolkning – en tolkning som sedan tidigare är 
evidensbaserad och/eller följer av logik och empiri.

Et voilà: ut kommer evidens.

Och så tar vi det första en gång till:

All vetenskap måste gå att falsifiera!
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Beteendeekonomi är ett växande ämne, som inom 
den ekonomiska disciplinen stark fört fram 

kraven på att använda empirisk data och vetenska-
plig metod när man försöker dra slutsatser. På sen-
are tid har beteendeekonomi också gett upphov till 
konceptet nudging, som tar samma angreppssätt ut 
i verkligheten utanför universitetens väggar. Dock 
har det blivit så att medan alla pratar om nudging, 
kan det ofta vara något oklart vad det faktiskt är för 
något. Därför tänkte jag att det är läge att gå igenom 
detta i detalj, och ta upp vilka krav som måste upp-
fyllas för att något ska vara nudging. 

Jag använder oftast en förhållandevis enkel defini-
tion av nudging; en som inkluderar de viktiga de-
larna men som ändå är enkel och lättbegriplig. Det 
innebär dock att den inte är exakt i varje specialfall. 
Jag kommer att jämföra min definition med en defi-
nition av Pelle Guldborg Hansen, grunden av det 
första egentliga nudgingföretaget i Skandinavien. 
Guldborg Hansens definition kommer från hans ar-
tikel Does the Hand fit the Glove (2016). Den rep-
resenterar visserligen inte någon allmän konsensus 
i varje detalj, men det är förmodligen den mest de-
taljerade definitionen. Det gör den användbar när 
man vill förstå just detaljerna, så därför har jag valt 
att använda den här. 

Den enkla definitionen av nudging är: 
En nudge är (1) en åtgärd som (2) påverkar 

beteenden genom att (3) använda mentala genvägar. 
En nudge får (4) inte påverka valfriheten och (5) får 
inte ändra beteenden genom pengar eller andra for-
mer av belöningar och straff. 

För att tydliggöra vilka krav som finns så har jag 
numrerat kriterierna. Jag kommer gå igenom dem 
en och en. Som ni kommer se så är det egentligen 
bara 1-3 som är den faktiska definitionen. 4 och 5 är 
tydliggöranden som är bra att ha eftersom det inte 
alltid är självklart vad som ingår i ”mentala genvä-
gar”. Både min enklare definition och Pelles mer 
avancerade har denna indelning av kärna och för-
tydligande. 

En nudge är en åtgärd. Den första punkten i defi-
nitionen är egentligen den enklaste. Eftersom 

man talar om nudging i sammanhang där man vill 
påverka beteenden så är det naturligt att man menar 
åtgärder som någon har tagit medvetet för att uppnå 
ett visst syfte. Saker som påverkar folks beteende på 
exakt samma sätt som en nudge, men som har upp-
stått slumpvis, ska alltså inte räknas som nudging. 
Guldborg Hansens formulering på denna punkt är: 
En nudge är en funktion av ett försök... Han har 
alltså en bredare tolkning här där han inkluderar 
alla försök, vilket alltså betyder att även misslyckade 
försök skulle räknas som nudging. Det är inte något 
som passar med hur ordet används i allmänhet. Mitt 
råd är snarare att kalla sådana misslyckanden något 
i stil med försök till nudging. 

En nudge påverkar beteenden. Detta är synner-
ligen centralt. Det säger också sig självt att eft-

ersom nudging är en metod för beteendepåverkan 
så ska en nudge också påverka beteenden. Den fälla 
som kan vara lätt att ramla i är att tänka att nudg-
ing inkluderar alla lösningar på problem som orsa-
kas av beteenden, men så är det inte. Nedskräpn-
ing är ett problem som orsakas av beteenden, men 

Vad är nudging? 
Av Christian Günter-Hanssen
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om man löser det genom att uppfinna någon slags 
självgående skräpsug som patrullerar parken så har 
man inte kommit på en nudge. Oavsett hur rent det 
skulle bli med en sådan maskin så är beteendet fort-
farande likadant, och det är det centrala för nudging. 
På denna punkt skriver Guldborg Hansen att en 
nudge ska: “[…] påverka folks omdöme, val eller 
beteende på ett förutsägbart sätt [...].”
 
Här är Guldborg Hansen mer exakt och förtydli-
gar att beteendepåverkan måste vara förutsägbar, 
vilket stämmer. Detta är ganska naturligt. Om man 
genomför en åtgärd för att påverka beteenden, men 
utan att ha den blekaste aning om hur man kommer 
påverka beteenden, då har man en ganska värdelös 
åtgärd. 

Pelle inkluderar också försök att påverka omdöme. 
Det vill jag påstå att han är ensam att göra. I alla an-
dra sammanhang räknas bara sådant som påverkar 
beteenden. I vissa fall hänger så klart omdöme och 
beteende ihop, men det är långt ifrån alltid. Om man 
till exempel mäter attityder så är det väldigt vanligt 
att de inte passar ihop med de beteenden folk fak-
tiskt har. Så länge det påverkade omdömet inte re-
sulterar i förändring i beteende så ska det alltså inte 
ingå, även om Guldborg Hansen valt att ta med det 
i sin definition. 

En nudge använder mentala genvägar. Nu kommer 
vi till pudelns kärna. Det finns många sätt att 

påverka folks beteenden, men om nudging inklud-
erade alla dem så skulle det inte vara ett nytt koncept. 
Att ge någon pengar för att utföra de beteenden som 
man använder när man arbetar vid löpande bandet 
är till exempel inte nudging, det är ge någon ett jobb. 

Det är värt att förstå varifrån nudging kommer. 
Richard Thaler som är en av författarna till boken 
Nudge, ursprunget till begreppet (Sunstein & Thaler, 
2008), är beteendeekonom. Beteendeekonomi är en 
reaktion mot klassisk ekonomi. I klassisk ekonomi 
utgår man från att alla beteenden kan förklaras av att 
folk på ett rationellt vis maximerar sitt självintresse. 
I beteendeekonomi använder man vetenskapligt be-
lagd psykologi för att förklara hur folk i verkligheten 
beter sig och varför. Folks beteende styrs i väldigt 
stora drag av att våra hjärnor är lite lata och gissar 
sig fram och tar mentala genvägar. Nudging är alltså 
skapat som en term för all beteendepåverkan som 
inte kan förklaras av klassisk ekonomi, men som kan 
förklaras av beteendeekonomi. Detta är i huvudsak 
just mentala genvägar. Faktum är att man hade kun-

nat definiera nudging som: 

En åtgärd som påverkar beteenden på ett sätt som 
inte kan förklaras av klassiska ekonomiska modeller. 
Jag skulle säga att detta är den definition de flesta 
beteendeekonomer använder i praktiken. Det är 
bara att den är oanvändbar för alla som inte är be-
kant med de klassiska ekonomiska modellerna. 
Dessutom låter det bättre om man kan ha en defini-
tion som utgår från vad nudging är istället för vad 
det inte är. 

Det fiffiga med mentala genvägar är att de är 
förutsägbara och ganska allmängiltiga. Samtidigt är 
de många. Väldigt, väldigt många; och bara vissa har 
alls med varandra att göra. Det är därför man vill 
ha en utbildad beteendeekonom som kan hur gen-
vägarna fungerar om man vill göra nudging i större 
skala. 

Guldborg Hansen lägger också stor vikt på denna 
punkt i sin definition. Häng med nu, för han skriver 
att nudging: “[…] möjliggörs med anledning av att 
kognitiva begränsningar, biasar, rutiner, och vanor 
vid individuellt och socialt beslutsfattande skapar 
hinder för folk att prestera rationellt i deras uttalade 
självintresse, och använder dessa gränser, biasar, 
rutiner och vanor som en fundamental del av åt-
gärden.” 

Är ni kvar? Bra. Egentligen säger Pelle samma sak 
fast med betydligt fler ord. Han har valt att skriva 
ut olika kategorier av mentala genvägar. Han har 
också skrivit att åtgärden inte bara ska använda utan 
också möjliggöras av mentala genvägar. Givetvis går 
det inte att använda något som inte är möjligt att 
använda, så ingen överraskning där. Det viktigaste 
är att han tydliggör att åtgärden måste ha mentala 
genvägar som en fundamental del av lösningen. Det 
går inte att stoppa in lite mentala genvägar ovanpå 
något som i huvudsak är en helt annan sorts lösning 
och kalla det för nudging. De mentala genvägarna 
måste ligga i centrum. Något annat vore väldigt för-
virrande. 

En nudge får inte påverka valfriheten. 
Denna punkt är en förlängning av den förra. 

Om man tar bort en valmöjlighet, ja då är det inte 
så konstigt att folk inte utför beteendet kopplat till 
den. Den beteendeförändringen bygger inte på 
någon mental genväg, så detta är egentligen ett för-
tydligande av den förra punkten. Det finns dock ett 
undantag. Det går att ta bort eller lägga till valmöj-
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ligheter som ändrar beteendet på ett irrationellt sätt. 
Ta scenariot där man har alternativ A och B, och folk 
brukar välja A. I vissa fall kan man lägga till ett alter-
nativ C som märkligt nog får folk att välja alternativ 
B istället. Folk väljer inte alternativ C, men påverkas 
ändå av det. Det är ett irrationellt beteende och kan 
inte förklaras av klassisk ekonomi. 

Guldborg Hansens definition tar höjd för detta 
genom att säga att en nudge “[…] fungerar ober-
oende av att förbjuda eller lägga till någon rationellt 
relevant valmöjlighet.” 

Alltså, ändra på valfriheten hur du vill, men ändrar 
du på de valen som folk egentligen hade velat ta, då 
har du lämnat nudgeområdet. 

En nudge får inte ändra beteenden genom pengar 
eller andra former av belöningar och straff. 

Även denna punkt är en förlängning av punkt 3. 
Ekonomiska incitament, som belöningar och straff, 
är kärnan i hur klassisk ekonomi förklarar beteen-
deförändringar. Pengar är egentligen bara det mest 
talade exemplet på detta. 

Guldborg Hansen går lite djupare med att nudging 
är oberoende från “[…] förändringar i incitament, 
oavsett om de är i termer av tid, möda, sociala sank-
tioner, ekonomiska incitament och så vidare.”
 
Tid, ansträngning och sociala relationer har också 
ett värde, precis som pengar, och passar därför in 
i klassiska ekonomiska modeller utan några prob-
lem. Allt som har ett värde kan räknas som ekono-
miskt incitament, så länge det inte är uppenbart ir-
rationellt, vilket är det Pelle poängterar. 

Pelle har en sista punkt 6, som jag inte har med. Den 
är också del av det som inte är definitionens kärna, 
utan det förtydligande avsnittet.  Han poängterar 
att nudging är oberoende av tillhandahållandet av 
saklig information och rationella argument. Detta 
stämmer väl. Nudging får inte använda information 
eller argument om ekonomiska incitament eller ra-
tionella argument i favör för ett visst beteende. Det 
är en logisk följd av att man inte kan använda ekono-
miska incitament i nudging. Det blir rimligt att även 
upplysningar om ekonomiska incitament som redan 
råkar finnas inte heller ingår. 

Slutligen finns det en sista aspekt. Denna är inte 
konceptuell, utan moralisk. Den är inte med i min 
förenklade definition, just för att den är förenklad, 

eller i Gulfborg Hansens definition, för att han inte 
verkar tycka att det borde vara med. 

I boken Nudge så är det tydligt att författarna Rich-
ard Thaler och Cass Sunstein, som myntat begrep-
pet, anser att nudging är något man gör i indivi-
dens och/eller samhällets bästa. Metoden i sig är 
självklart lika användbar för goda syften som för 
att illasinnade, men det är bara för de goda syftena 
som man brukar tala om nudging. På senare tid har 
en annan term uppstått: sludge. En sludge är alltså 
en elak nudge. Ett exempel är om man får folk att 
köpa reseförsäkring tillsammans med sin flygbiljett, 
trots att de flesta har en liknande försäkring i hem-
försäkringen. Det blir ett sätt att pumpa folk på 
pengar, och är inte den sortens goda åtgärder som 
man talar om när man talar om nudging. Begreppet 
sludge har dock varit mer av en informell twitter-
term tidigare. Det har varit upp till var och en att 
avgöra om sludge är en kategori av nudge eller om 
det är eget koncept. Nyligen har dock Thaler klarg-
jort i en kort ledare i tidskriften Science att de är 
separata begrepp (Thaler, 2018). 

Sammanfattningsvis så finns alltså flera tydliga 
krav för att något ska vara nudging. Nu ska det 

vara tydligt att nudging ska vara i gott syfte, att 
nudging kräver en medveten ansats, att den kräver 
beteendepåverkan, och att den gör det genom men-
tala genvägar och inte med ändrad valfrihet eller 
ekonomiska incitament. Det ska också vara tydlig-
are var de ungefärliga gråzonerna ligger där nudgin-
gens gränser är lite luddiga. 

Slutligen, för alla som nyss bekantat sig med nudg-
ing kan det vara bra att repetera, så jag avslutar med 
min enkla definition en gång till: En nudge är (1) 
en åtgärd som (2) påverkar beteenden genom att 
(3) använda mentala genvägar. En nudge får (4) inte 
påverka valfriheten och (5) får inte ändra beteenden 
genom pengar eller andra former av belöningar och 
straff. 
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Den 13 september 1848 kliver förman Gage fram 
för att pressa samman krut, stubin och sand i 

ett spränghål vid ett järnvägsbygge i staden Caven-
dish, Vermont. 16:30 exploderar krutet och driver 
järnstången han arbetar med genom huvudet på 
honom. Järnet går in på sidan av hans ansikte, pas-
serar bakom vänstra ögat och ut genom toppen på 
huvudet. Hjärnan pulserar, stången ligger blodig och 
klädd med hjärnsubstans många meter bort. Han 
kräks och mer hjärnsubstans pressas 
ut. Ändå talar han, han går och står 
och sitter upprätt i vagnen på väg till 
doktorn. Framme hos läkaren verkar 
han vara fullt medveten, om än ut-
mattad av blodförlusten. Pulsen lig-
ger på 60. Men hans kropp och sän-
gen han ligger på är en enda blodig 
röra.

De flesta som läst en bok om hjär-
nan, känner igen historien om Phi-
neas Gage. Han förlorade en bit av 
hjärnan, tappade sin mänsklighet 
och återhämtade sig aldrig. Så bru-
kar hans historia berättas. Med ett 
antagande om att skadan för alltid 
slog ut de egenskaper som funnits på 
den plats som hjärnan nu saknade.
 
Det finns som sagt nästan ingen bok 
om hjärnan som inte har ett kapitel 
om Gage. Gages olycka används för att illustrera 
och - inte så sällan - bevisa olika författares teser. 
Forskare och författare har sökt stöd i Gages öde för 
teorier om emotionell intelligens och om social in-
telligens. Gages berättelse är formbar, eftersom det 
finns så lite fakta om vad som verkligen hände. Det 
har lett till att händelsen används till stöd för teorier 
som sinsemellan motsäger varandra. Den vanligaste 
berättelsen är att Gages skada ledde till att han blev 
en ny, sämre människa. Betyder det att vi kan dra 
slutsatsen att människor som skadar sin frontallob, 
tappar delar av sin mänsklighet? Är det något vi med 
säkerhet kan vänta oss efter en stroke?

Historien om Phineas Gage är en bra berättelse. Alla 

kan känna igen sig i honom. Ena dagen är du nor-
mal, nästa dag är du en annan. Det är en berättelse 
som också haft ett stort inflytande på den vetenska-
pliga och allmänna förståelsen av hjärnan.
 

Psykologen och historikern Malcolm Macmillan 
har studerat Gage i 40 år. När han började gräva 

i fallet hittade han lager av tyckanden och ytterst lite 
fakta. Efter flera år av grävande skrev Macmillan till 

slut en 562 sidor tjock bok om Phi-
neas Gage, An Odd Kind of Fame. 
Macmillan hävdar att Gage faktiskt 
återhämtade sig efter olyckan och 
levde ett ganska normalt liv. Om 
Macmillan har rätt, bör vi uppdatera 
våra föreställningar både om Gage 
och om hjärnan. 

I boken betonar Macmillan skill-
naden mellan hur lite vi faktiskt vet 
och alla de åsikter och tvärsäkra 
påståenden som finns om vad som 
egentligen hände. Hur vi än vänder 
och vrider på det finns bara fyra 
skriftliga källor och en skalle att utgå 
från. Så vad vet vi? 

De första rapporterna kommer från 
läkaren John Harlow som träffade 
Gage dagen efter olyckan. Han såg 
Gage ligga i en blodig säng. Harlow 

trodde först inte på att Gage genomborrats av ett 
järnspett, men han förstod att det var allvar då Gage 
hostade upp en bit av hjärnan. Harlow skriver att 
Gage hade kväljningar var 20:e minut. Blod och bi-
tar av hjärnan gled ner längs halsen så att han nästan 
kvävdes.
 
Dr. Harlow menade att olyckan förändrade Gage. 
Före olyckan var han en noggrann och respek-
terad arbetskamrat och förman, men efter olyckan 
blev han nyckfull och hade svårt att avsluta det han 
påbörjat. Harlow uttryckte det som att jämvikten 
mellan det intellektuella och det djuriska tycktes 
vara rubbad. Vänner till Gage sa att Gage “ ... inte 
längre var Gage… ”. Som en följd av personlighets-
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förändringarna blev han av med jobbet.
 
Utöver denna korta rapport från Dr. Harlow finns 
det inga uppgifter om vad Gage gjorde månaderna 
efter olyckan och vi vet inget om hans beteende. 
Harlows beskrivning av Gage är dessutom vag. Vad 
betyder ”djuriska”? Betyder det att Gage var ilsken, 
ovårdad eller att han hade okontrollerbara sexuel-
la drifter? Även påståendet att Gage förändrats är 
svårt att kontrollera. Alla människor förändras, men 
vanligtvis är det bara de närmaste som ser vad som 
verkligen förändras och det finns inga uttalanden 
från Gages vänner och anhöriga som tyder på att 
han förändrades. Och med så få fakta, började ryk-
ten fylla i tomrummen. En del rykten beskrev Gage 
som apatisk och iskall, andra som sexuellt lössläppt.

I artikeln ”Du är bara en illusion” från april 2018, 
170 år efter olyckan, fastslår den svenska pop-

ulärvetenskapliga tidskriften Illustrerad vetenskap 
att:

”Gage, som tidigare hade varit lugn och vänlig, 
hade nu blivit känslokall, oförskämd, lögnaktig 
och utan självbehärskning. Han delade ut örfilar 
till kollegor, han misshandlade sin fru om och 
om igen, och kunde inte fatta några beslut.”

 
Men inget av det är sant. Det finns inga rapporter 
om örfilar till kollegor. Påståendet om att han mis-
shandlade sin fru ”om och om igen” är lätt att avfär-
da: Gage var aldrig gift.

Om skrönor upprepas tillräckligt ofta, smälter 
skrönor och berättelse samman till en sanning. 
Läroböcker upprepar varandra och författare bryr 
sig inte alltid om att se efter själva. Ingen vill ändra 
en bra berättelse. Ett järnrör genom skallen och din 
själ lämnas i en blodig pöl på backen. Nästa dag 
vaknar du som ett monster. Det är en bra berättelse. 
Människor älskar berättelser.
 

Med utvecklingen av ny teknik har det öppnats 
ett nytt kapitel i berättelsen om Phineas Gage. 

Genom att studera skallens in- och utgångshål och 
lägga in uppgifterna i en dator kan man beräkna och 
återskapa stångens färd genom hjärnan. De första 
som gjorde detta var makarna Antonio och Hanna 
Damasio 1994. De sökte efter bevis för sin hypotes 
om att det finns en länk mellan känslor och förnuft. 
Makarna Damasios trodde att Gages skadat både sin 
vänstra och högra hjärnhalva, vilket - enligt deras 
hypotes - skulle ha förändrat Gages personlighet. De 
fann vad de letade efter.

I boken Descartes misstag från 1994 påstod Dama-
sio att ”… Gage förlorat något unikt mänskligt, 

förmågan att planera sin framtid som en social 
varelse”. Han skriver vidare, ”... Har han en känsla 
för rätt och fel?”. Han undrar om Gage kunde hål-
las som ”... ansvarig för sina handlingar”. Han påstår 
att”… kvinnor avråddes från att vara i hans närhet”. 
Järnstången hade krossat Gages själ och tillintetgjort 
hans fria vilja. Men det finns inte en enda handling 
som Gage skulle kunna hållas “ansvarig” för. Det 
finns inga rapporter om våld, stöld, missbruk eller 
oansvarighet.
 
Tio år senare, 2004, gjordes en ny studie med en mer 
kraftfull dator. En forskargrupp ledd av Peter Ratiu, 
vid Harvard, visade att järnspettet inte kunde ha gått 
över hjärnans mittlinje och skadat den högra hjärn-
halvan som makarna Damasio hävdade.
 
2012 ledde den neuroradiologiska experten Jack 
Van Horn ytterligare en studie med en än mer kraft-
full dator. I Van Horns studie beräknades miljontals 
möjliga banor för järnspettet (som jämförelse hade 
Damasio i sin studie ett halvt dussin banor.) och 
alla utom en handfull skulle ögonblickligen ha dö-
dat Gage. Van Horns arbete stöder Ratius studie om 
att järnstången aldrig rörde den högra hjärnhalvan. 
Därmed bör man överge Damasios hypotes.
 

Alla studier är hypoteser, dvs. gissningar. Man 
kan vara säker på att järnspettet förstörde 

hjärnvävnad, men alla hjärnor ser olika ut och det är 
svårt att dra tvärsäkra slutsatser. Det hindrar dock 
inte forskare från att dra tvärsäkra slutsatser. For-
skare är också människor.
 
1852, fyra år efter olyckan, reste Gage till Chile för 
att arbeta som kusk. Han körde diligenser längs de 
trånga bergsvägarna mellan Valparaiso och Santia-
go. Det gjorde han i sju år. De flesta som skriver om 
Gage utlämnar tiden i Chile. Det är ett faktum som 
rimmar illa med påståendet att han förvandlades till 
en aggressiv sociopat.
 
På grund av sjukdom tvingades Gage resa hem till 
San Francisco 1859. Gages mor nämner att han var 
angelägen om att arbeta efter att han återhämtat 
sig. Han fick arbete på en bondgård. Efter en hård 
arbetsdag kollapsade han. Han drabbades av ett 
epileptiskt anfall nästa dag. Phineas Gage dog 36 
år gammal den 21 maj 1860, tolv år efter olyckan (I 
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Damasios bok står det att han dog  21 maj1861, men 
det är alltså fel).
 
Efter  Gages  död reste Dr. Harlow till Gages familj 
för att ta reda på fler detaljer om honom. Graven 
öppnades, skallen sågades av och plockades ut. Dr 
Harlow skrev en komplett rapport, som innehöll 
nästan allt vi vet om Gages mentala status och om 
hans vistelse i Chile.
 
Macmillan blev övertygad om att tiden i Chile är 
nyckeln till att förstå Gage efter att han sett en kusk 
styra ett hästekipage på TV. Han upptäckte vilken 
otroligt krävande och komplicerad uppgift det är 
att styra fyra hästar; det är - skriver Sam Kean i en 
artikel om Phineas Gage i tidningen Slate - som att 
köra en bil med fyra självständiga hjul. Kusken styr 
hästarna med varsitt finger på tömmarna. En sväng 
i en kurva kräver en otrolig fingerfärdighet och 
därmed en lika fingerfärdig hjärnkarta i skallen.

Gage körde genom trånga passager, genom vind-
lande bergspass och tvingades göra snabba stopp. 
När han körde på nätter i mörker var han tvun-
gen att memorera sina vändningar och lämningar. 
Dessutom måste han hålla utkik efter banditer och 
kommunicera med spansktalande gruvarbetare. Ett 
sådant krävande jobb klarar knappast en sociopat 
med impulsivt och aggressivt beteende av att utföra 
i sju år.
 

Macmillan tror att Gage mentala problem efter 
olyckan var tillfälliga, att Gage återhämtade 

sig och återerövrade sin hjärna. 2010 hittade dator-
vetaren Matthew Lena en ny skriftlig källa, ett ut-
talande från en läkare som levde i Chile på 1800-ta-
let och som kände Gage: “He was in the enjoyment 
of good health with no impairment whatever of his 
mental faculties”, rapporterade läkaren. Det är nya 
fakta som bör leda till att man uppdaterar föreställ-
ningarna om Gage.
 
Om det är så att Gage återhämtade sig - vilket nya 
fakta tyder på - ger det oss en uppdaterad berättelse: 
Det finns hopp även efter en svår skada i hjärnan. 
Du och din hjärna kan reparera sig själv och förän-
dras. 
 

Ny kunskap om hjärnans plasticitet ger dessutom 
stöd för hypotesen att Gage återhämtade sig. 

Hjärnforskare trodde en gång att hjärnskador or-
sakade permanenta skador: att en låda som dragits 
ut ur hjärnhurtsen för alltid var förlorad. Men efter 

upptäckter om hjärnan av bl.a. hjärnforskaren Mi-
chael Merzenich, tror de flesta idag att hjärnan kan 
anpassa sig och förändras. Järnstången skapade ett 
hål i hjärnan och rev sönder flera hjärnkartor, men 
hjärnkartor kan ritas om.
 
Förmodligen hjälpte Gages inrutade liv i Chile 
honom i hans tillfrisknande, menar Macmillan. Per-
soner med skador i frontalloben har ofta problem 
med att slutföra uppgifter, särskilt om det saknas ett 
tydligt mål. Gage behövde aldrig planera sin arbets-
dag när han jobbade i Chile: han körde framåt tills 
det var dags att vända hem igen. Gages hjärnkartor 
uppdaterades dag för dag. Han fyllde i hålet som 
spettet orsakat. Det var ett dagligt hjärnarbete.

Tack vare internet är tillgången till historien bättre 
än någonsin. Nya fakta dyker upp och försvinner i 
floden av information. 2008 dök det upp ett foto av 
en man med en järnstång i nävarna på det sociala 
bildnätverket Flickr. Bildens ägare trodde först att 
fotot föreställde en valjägare med harpun, men en 
kommentator gissade att det var Phineas Gage. För 
att kontrollera detta, jämfördes bilden med en döds-
mask av Gage. Den stämde perfekt. Fotot ger också 
det stöd för att Gage återhämtade sig. Han ser ut att 
vara frisk.
Forskarna fortsätter gräva fram fakta. Historikerna 
kastar ljus över dunkla föreställningar och ger pers-
pektiv på tidigare händelser, på vår egen tid och på 
möjliga framtider. Vi tolkar fakta och sammanställer 
en någorlunda trovärdig historia. Olika historier kan 
motsäga varandra utan att vara falska. Det beror på 
vad man betonar i den mångfald av fakta som finns. 
Men man kan inte påstå något utöver de fakta som 
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finns. Det har man gjort gång på gång i fallet Gage. 
Det är en viktig lärdom i denna historia. Så kallade 
bra historier är ibland lite för ”bra” för att stämma 
med fakta.
 
Ju mer fakta som kommer fram, desto bättre gissnin-
gar. Vi kanske aldrig hittar sanningen om Gage, men 
vi kan bedöma vad som är sannolikt. Idag verkar det 
sannolikare att Gage återhämtade sig, än att hans själ 
var ”förlorad för mänskligheten”.
 

Fallet Gage visar ännu en gång att människan 
älskat berättelser ända sedan vi samlades runt 

lägereldarna. Vi gör gärna en höna av en fjäder. 
Fakta suddas ut och jämnas till för att passa ihop. 
Det är vetenskapen som måste vara stringent och 
kritisk. Berättelserna kommer alltid att leva sitt 
eget liv. Macmillan säger att flera personer kontak-
tat honom för att göra ett filmmanus. I ett av dessa 
manus återvänder Gage till USA, blir vän med en 
slav och hjälper honom rymma. Därefter vinner han 
det amerikanska inbördeskriget tillsammans med 
president Abraham Lincoln. Manusförfattaren bort-
ser då från det faktum att Gage faktiskt dog ganska 
precis ett år innan inbördeskriget bröt ut.
 
En skada i hjärnan påverkar personligheten. Kropp 
och hjärna är inte olika substanser, de är delar av 
samma helhet som är en människa. Det är den vet-
enskapliga berättelsen. Det är den berättelsen som 
leder framåt, till att samhället utvecklas och att män-
niskor tillfrisknar. Gage råkade ut för en fruktans-
värd olycka, men det är något mänskligheten har 
kunnat dra nytta av. Den nya tvärvetenskapliga for-
skningen om Gage visar att det finns hopp. Inte ens 
ett hål genom frontalloben tar död på en människas 
mänsklighet. Om inte vetenskapen funnits som kor-
rektiv, hade Gage kanske förvandlats till profet eller 
djävul, eller till mytomspunnen hjälte i det ameri-
kanska inbördeskriget.
 
Varje generation tycks berätta sin egen historia om 
Phineas Gage. Vem vet vad som väntar Gage i fram-
tiden? Det kanske är Gages öde att vara varje tids 
neurologiska lackmuspapper.
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Frågan ställs på informationssidan för magister/
masterprogrammet Evidensbasering: praktik, teori, 
kontex som ges av institutionen för filosofi, lingvis-
tik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet. 
Svaret på frågan ges också den på hemsidan och 
det är: genom evidensbasering. Utbildningen är 
tvärvetenskaplig och beskrivs som en mötesplats för 
humanister, naturvetare och samhällsvetare och rik-
tar sig till framförallt till alla som är praktiskt verk-
samma i organisationer där evidensbasering är, eller 
borde vara, centralt. 

Jag kontaktar Mordet Sager som ansvarar för pro-
grammet för att få veta mer.

Jesper: 
Hej 

Morten.

Morten: 
Hej Jesper, så roligt att du vill veta mer om vår ut-
bildning.

Jesper: 
Javisst! Och jag tror och hoppas att våra läsare också 
är nyfikna. Men du kan väl börja med att berätta lite 
om dig själv?

Morten: 
Jag disputerade 2005 på en avhandling om stam-
cellsforskning i USA. Sedan dess har jag arbetat som 
universitetslektor i vetenskapsteori. 2006 fick jag och 
en kollega, Ingemar Bohlin, medel för ett projekt om 
evidensbaserad medicin. Det ledde till antologin Ev-
idensens många ansikten (2011), som Bohlin och jag 
var redaktörer för. Jag har fortsatt att intressera mig 
för hur det fungerar när evidens ska användas för att 
grunda förändringsarbete och beslutsfattande inom 
framför allt hälso- och sjukvården. Tillsammans 
med en annan kollega, Lena Eriksson, jämförde jag 
användning av riktlinjer inom hjärtsjukvården och 
inom sjukförsäkringen. Där såg vi hur viktigt det är 

att veta vilken typ av förändring som avses när nya 
riktlinjer utformas och implementeras. Det är lätt 
hänt att det finns en övertro på vad en riktlinje kan 
uträtta.   

Jesper: 
Ok. Hur kom det sig att utbildningen i evidensba-
sering startades och vilka vänder ni er till?

Morten: 
Under arbetet med boken Evidensens många ansik-
ten insåg jag hur viktig evidensbasering hade blivit 
inom många sektorer, men samtidigt hur lite många 
faktiskt visste om vad det innebar. 2013 skapade vi 
därför masterprogrammet i evidensbasering vid 
institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskap-
steori. Det blev då också ett nytt huvudområde vid 
Göteborgs universitet. Eftersom området berör så 
många ämnen, discipliner och professioner var det 
viktigt att göra det i samråd med de institutioner 
och fakulteter som berörs samt statliga myndigheter, 
kommun och landsting. Därför fanns totalt elva an-
dra miljöer vid universitetet med i skapandet av 
programmet, däribland Sahlgrenska, psykologiska 
institutionen, institutionen för socialt arbete, för-
valtningshögskolan, Handelshögskolan och pedago-
gen. Myndigheter som SBU (Statens beredning för 
social och medicinsk utvärdering), Socialstyrelsen 
och Folkhälsomyndigheten fanns också med i ut-
formningen, liksom Västragötalandsregionen och 
Göteborgsregionens kommunalförbund. 

Utbildningen riktar sig till i huvudsak två målgrup-
per. Dels erfarna professionella inom (i första hand) 
vård, skola och omsorg. För dessa fungerar utbild-
ningen som en vidareutbildning eller en kompeten-
sutveckling. Dels personer med någon typ av kandi-
datutbildning som vill rikta in sin masterutbildning 
mot området evidensbasering. För dessa blir det en 
specialisering. Det är hittills framför allt den första 
gruppen som har sökt sig till utbildningen, antingen 
för en magister-/masterexamen eller någon av de 
fristående kurserna på programmet. Samtliga kurs-
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er i programmet kan nämligen läsas som fristående 
kurser. 

Det är intressant att läsa motiveringarna till varför 
man har sökt sig till utbildningen. De två vanligaste 
skälen är att studenterna vill få verktyg att skapa en 
mer evidensbaserad verksamhet och till att kritis-
era olika (missriktade) anspråk på evidens. Dessa 
båda skäl utesluter inte varandra utan kan nämnas 
av samma student. Studenterna är mycket nöjda, 
men utbildningen är svår så det är inte ovanligt att 
studenterna måste minska studietakt (gå ned från 
50% till 33%) eller tvingas ta studieuppehåll. Många 
tror att 50% betyder att man läser lite några kvällar 
i veckan, men 50% motsvarar i allmänhet just 50%, 
dvs 20 timmars studier i veckan. Därför är 33%-takt 
det mest sökta. 

Även de fristående kurserna är populära. Då kan 
man välja att fokusera på kvantitativa eller kvalitati-
va studier, eller förändringsarbete. Den sistnämnda 
har hittills varit den mest populära kursen.  

Jesper: 
Berätta mer om själva innehållet i utbildningen.

Morten:
Utbildningen står på två ben. Det ena benet är prak-
tiska färdigheter i granskning och sammanställning 
av vetenskaplig litteratur samt implementerings- 
och förbättringsarbete. Här utgår undervisningen 
från de mallar, metoder och modeller som används 
vid kunskapsmyndigheter som SBU och Socialsty-
relsen eller i regioner och kommuner. Det andra 
benet är reflektion kring vad kunskap och organi-
sering kan bestå i. Här får studenterna förmågan att 
använda olika perspektiv på vad som är bästa me-
toder och vad som sker när förändringar görs i en 
organisation. Som vetenskapsteoretiker är man van 
vid det andra benet, men också van vid att många 
tycker att det är svårt och ganska ointressant. Att 
börja diskutera innebörden av olika kunskapsideal 
som positivism och hermeneutik brukar inte vara 
ett bra partytrick om man säger så! Märkligt nog är 
det just de reflexiva momenten som är mest upp-
skattade på utbildningen. Kanske är det för att de ger 
redskap för att skapa tvärprofessionella samtal om 
vad som står på spel vid verksamhetsförändringar. 
Många är vana vid hierarkier och kamp om resurser 
i sina verksamheter. Här kan de mötas utan prestige. 
Genom att byta nivå och samtala om vilken kun-
skapssyn eller metodologi en viss riktlinje eller ett 
förändringsarbete utgår från, skapas en annan dyna-

mik och förutsättning för ömsesidig förståelse. 

Jesper: 
Hur är det med er som undervisar på utbildningen, 
vilka är ni och vad gör ni när ni inte undervisar på 
evidensprogrammet?

Morten: 
Vi är flera forskare inom vetenskapsteori som håller 
på med frågor som berör programmet på olika sätt, 
såsom evidensrörelsens historiska utveckling och 
hur samspelet fungerar mellan profession och pa-
tienter inom rättspsykiatri. Själv har jag kommit att 
intressera mig för systematiska översikter inom det 
preventiva området och just färdigställt en översikt 
om insatser för att förebygga våldsbejakande ex-
tremism och en om utbildningsinsatser för att före-
bygga suicid. Vi har två doktorander som gått pro-
grammet och som sysselsätter sig direkt med frågor 
om evidensbasering. En är fysioterapeut och under-
söker implementeringen av fysisk aktivitet på recept 
(FAR). En är sjuksköterska och ser på metoder för 
systematiska översikter i relation till Folkhälsomyn-
dighetens arbete. 

Även om alla vetenskapsteoretiker inte sysslat direkt 
med evidensbasering är frågan om vetenskapens 
produktion och användning fundamental för ämnet.
På programmet undervisar förutom vetenskapsteo-
retiker också specialister inom evidensbasering från 
Sahlgrenska, Göteborgsregionens kommunalför-
bund, Socialstyrelsen, Skolforskningsinstitutet, 
Chalmers och verksamma praktiker från vård, skola 
och omsorg. De flesta som gått klart utbildningen 
fortsätter inom sina respektive professioner, men 
ofta med ökat ansvar för kvalitetsarbete, utveckling 
och ledning. Ett antal har gått vidare med doktorand-
studier. Några har också arbetat som biträdande 
forskare inom projekt med att ta fram systematiska 
översikter på institutionen efteråt.              

Jesper: 
Hur ser du på evidensrörelsen, dess uppkomst och 
utbredning?

Morten:
Evidensrörelsen är intressant som ett uttryck för 
framför allt läkarprofessionens höga ambitioner 
att förbättra hälso- och sjukvården. Genom David 
Sacketts och hans medarbetares lansering av be-
greppet evidensbaserad medicin, 1992, satte de ord 
på behovet av att öka användningen av de bästa 
forskningsresultaten inom vården. Det är värt att 
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notera detta: det var inte statliga myndigheter som 
i första hand drev detta, utan läkarprofessionen. I 
Sverige fanns visserligen redan 1987 en av de första 
myndigheterna inom området, SBU, som arbetade 
utifrån en liknande metodik, men den stora och 
snabba framgången kommer troligen av att läkarna 
själva har anammat tankesättet och metoderna. 
 
De flesta professioner strävar efter att på olika sätt 
förbättra sina verksamheter. Det kan ske på en mängd 
olika sätt. I detta fall har professionsföreträdare alltså 
gjort det genom att i första hand utforma vetenskap-
liga kriterier med mycket specificerade metoder och 
kunskapsideal som blivit vägledande för vilken typ 
av kunskap som ska användas i verksamheterna. En 
av de viktigaste poängerna med detta är att skapa 
en större medvetenhet om betydelsen av ny forskn-
ing inom respektive verksamhet. Tempot i tillvarat-
agandet av ny forskning har ökat betydligt genom 
utveckling av mallar, metoder och myndigheter som 
använder dessa för att skapa kunskapssammanställ-
ningar och riktlinjer. Utan denna förändring hade 
troligen vetenskapliga studier upprepats i onödan 
och många ineffektiva insatser fortfarande använts. 
En annan vinst är att en mängd områden utanför 
medicinen har fått upp ögonen för styrkorna med 
randomiserade och kontrollerade experiment. Yt-
terligare en vinst är den starka involveringen av 
(framför allt) den medicinska professionen i dessa 
arbetssätt. Under 25 år har en enorm kompetensut-
veckling därmed skett via projekt på SBU, Socialsty-
relsen och ute i regioner och landsting. Detta är en 
på många sätt ovärderlig ökning av vad jag kallar 
”evidenskompetens”, alltså förmågan att granska och 
väga samman nya forskningsresultats betydelse för 
olika verksamheter.    

I denna professionella utveckling syns samtidigt 
en viss brist på vetenskapsteoretisk reflektion, som 
har skapat problem. Vetenskapliga metoder antas 
alltså vara direkt användbara i verksamheterna. Få 
skulle idag påstå att vi medvetet ska bortse från vet-
enskaplig kunskap, men det som är spännande här 
är den direkta appliceringen av vissa vetenskapliga 
kriterier inom verksamheter som också präglas av 
en mängd andra logiker, såsom lagstiftning, patient-
val, beprövad erfarenhet, tvärprofessionella samar-
beten osv. Det innebär att dessa andra kunskapskäl-
lor och referenspunkter inom verksamheter de facto 
har överskuggats av vissa metodologiska ideal. Evi-
densrörelsen har beaktat denna kritik och tydligare 
inkluderat andra kunskapskällor. När evidensrörels-
en plockats upp långt bortom medicinen och dess 

kunskapsideal tillämpats på ett mycket brett område 
har det skapat konflikter. Vissa av dessa är onödiga 
och bygger på missförstånd och överdriven entu-
siasm från ”evidenskramare” och vice versa; över-
driven misstänksamhet från evidenskritiker. Andra 
konflikter är uttryck för insikter om begränsningar i 
de metodideal, främst RCTer och metaanalyser, som 
ibland för ensidigt har knutits till rörelsen.

Eftersom det är mycket som står på spel är det vik-
tigt att anspråk på evidens behandlas med klokhet. 
Annars finns en risk för backlash mot alla försök 
att öka användningen av forskning. Om inte ödm-
jukhet åtföljer hänvisningar till evidens öppnar man 
dörren för sanningsförakt av den typ som vi idag ser 
under termen alternativa fakta. En huvudpoäng är 
ju att uppvärdera kunskap.

Jesper:
Jag håller verkligen med om det du säger rörande 
svårigheten att föra över de metoder som visat sig 
framgångsrika inom den evidensbaserade medi-
cinen till andra områden. Jag menar att randomis-
erade, kontrollerade, bubbelblinda studier självklart 
är ett ideal som andra områden bör sträva mot. Men 
det är inte alltid möjligt och i många fall inte heller 
nödvändigt. Kring just dessa frågor finns det mycket 
arbete kvar att göra och många funderingar som 
måste tas både ett och två varv till – vilket inte minst 
är ett centralt syfte med denna tidskrift.
Hur menar du att man bör förhålla sig till detta inom 
andra områden som samhällsvetenskap och policy? 

Morten:
Som jag sa anser jag att anspråk på evidens måste 
behandlas med klokhet och ödmjukhet. Jag menar 
att detta i huvudsak handlar om att inte oreflekterat 
tillämpa det som lyckats inom ett område på alla an-
dra. Det är inte ovanligt att nya rörelser och disci-
pliner utvecklar specifika metoder, men de gäller då 
i allmänhet för det avgränsade område som den nya 
disciplinen utgör. I detta fall har kunskapsidealen 
antagits gälla på en ”metanivå”, alltså övergripande 
för en mängd discipliner och frågor. De flesta forska-
re och praktiker är väl medvetna om behovet av att 
anpassa metod efter fråga. Det som har skett inom 
evidensrörelsen är dock att den specifika metodhier-
arkin med randomiserade kontrollerade studier och 
metaanalyser har antagits gälla för en mängd om-
råden, även områden där det är problematiskt. Trots 
att många inser detta har det varit svårt att undvika 
att verktyg (som riktlinjer) och infrastrukturer (som 
myndigheternas kunskapsstyrning och politiska in-
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satser) som åtföljt evidensrörelsen har kommit att 
inkludera systematiska snedvridningar. Systema-
tiska fel (bias) är ju annars en av evidensrörelsens 
stora käpphästar och mycket av arbetet går ut på att 
granska risken för bias. Trots detta har det ibland 
brustit i medvetenheten om bias på denna metanivå, 
alltså när snäva kunskapsideal felaktigt tillämpats 
för hårt på komplexa verksamheter långt bortom de 
frågeställningar som evidensrörelsens metodkriteri-
er utvecklades för. För de flesta (om inte alla) veten-
skapsteoretiker är detta rena nybörjarfel. Det gäller 
också de flesta som arbetar inom myndigheter och 
verksamheter. De vet att förändringar kräver mer 
fingertoppskänsla än vad som ryms i generella hän-
visningar till vissa metoder. Trots dessa insikter har 
kraften i rörelsen och dess framgångsrika institu-
tionalisering ibland kommit att överskugga insikter 
som funnits hos de inblandade professionerna. 

För att ta tillvara evidensrörelsens bidrag behövs en 
större vetenskapsteoretisk reflektion och en breddn-
ing av evidenskompetensen på alla nivåer. Genom 
att förstå de grundläggande villkoren för forskning 
och tillämpning på olika områden kan evidensba-
sering fullt ut komma till sin rätt. Det är lätt att förstå 
att en läkare behöver ställa en noggrann diagnos in-
nan behandlingen sätts in. Det samma gäller här: Vi 
behöver förstå vilken typ av kunskap som behövs in-
nan vi börjar ta fram evidens för en viss fråga.
Det handlar i grunden om att:
- att höja färdigheterna i användningen av vetenska-
pliga metoder och samtidigt undvika felanvändning,
- att inse att olika frågor kräver olika metoder för att 
besvaras och tillämpa en viss försiktighet i institu-
tionalisering av kunskapsideal, 
- och att ta tillvara praktikers insikter om de olika 
rationaliteter som behövs inom olika verksamheter 
så att de vetenskapliga metoderna kommer till sin 
rätt där de ska, men inte i situationer när det stör 
utveckling av professionserfarenhet.         

Konkret betyder det att stanna upp innan en förän-
dring genomförs och undersöka hur liknande förän-
dringsarbeten genomförts och vilka effekter de har 
gett inom liknande områden. Förändring inom en 
verksamhet är svårt och tar tid. Det gäller också 
förändringar på metanivån, alltså i synen på lämpli-
ga metoder, kunskapsideal och vad evidensbasering 
består i. Jag tror dock att utbildning i nära kontakt 
med verksamheter är rätt metod. På några decen-
niers sikt är min förhoppning att vår masterutbildn-
ing kommer att innebära att en mängd människor 
finns ute i samhället som både kan använda verktyg 

för att genomföra förändring utifrån tillgänglig evi-
dens och också förstå de varierande grundvillkoren 
för kunskapsanvändning inom olika verksamhet-
sområden. En student i taget. En kull per år. Skynda 
långsamt.    

Jesper:
Tack Morten. Och fortsatt lycka till med ditt pro-
gram!

Vi inkluderar information om programmet så hop-
pas jag att det är många som söker. 

Morten:
Tack själv.

 
Info: 
Evidensbasering: praktik, teori, kontext
Magister/masterprogram samt fristående kurser på 
avancerad nivå. 
Ges av institutionen för filosofi, lingvistik och veten-
skapsteori vid Göteborgs universitet.
https://flov.gu.se/utbildning/avancerad-niva/mas-
terprogram-i-evidensbasering
Ansökan sker via ”Antagning.se”.
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Hur gör man för att evidensbasera policy? 
Som påpekats ovan (i artikeln Vadå evidensba-

sering?) finns det inte bara en metod för att säker-
ställa att en policy har evidensen med sig utan me-
toden måste anpassas till den fråga man vill besvara. 
Med det sagt så finns det ändå likheter mellan olika 
metoder och i många fall där det handlar om policy 
vars syfte är att ändra på beteende måste experiment 
göras och för att dessa experiment ska kunna sägas 
visa på en effekt annan än slumpmässig måste me-
toder som randomisering, kontrollgrupp och i möj-
ligaste mån blindning tillämpas. 

Både i Göteborg och i Skåne har under senaste 
åren påbörjat försök att evidensbasera policy inom 
miljöområdet. Här ska vi se närmare på deras försök 
att med hjälp av Nudging förmå rökare att fimpa i 
askkopp i stället för på marken. (För mer om nudg-
ing se gärna artikeln Vad är Nudging? ovan) 

Om man åkte buss i Lund, Trelleborg eller Ystad un-
der våren 2018 kunde man mötas av skylten ovan i 
närheten av väderskyddet. Men helt säkert var det 
inte. Man kunde lika gärna stött på en helt vanlig 
svart askkopp för den stackars rökande kaninen och 
den gula askkoppen var nämligen en del av en ex-
perimentell studie. 
Studiens utfördes på uppdrag av SYSAV som är ett 
avfallsföretag som ägs av och verkar i 14 av södra 
Skånes kommuner (https://www.sysav.se/Privat/, 
http://www.onaturligtavfall.se/). 
Själva studien planerades och genomfördes av kon-
sultföretaget A Win Win World (https://www.awin-

winworld.com/sv-SE/case/f%C3%A4rre-fimpar-i-
sk%C3%A5ne-40413678). 

På uppdrag av Trafikkontoret i Göteborg gjorde A 
Win Win World redan 2016 en första pilotstudie i 
Göteborg och under sommaren 2017 fortsatte man 
med en sammanlagt 12 veckor lång experimentell 
studie där man med hjälp av humor och iögonfal-
lande färger och budskap ville försöka förmå rökare 
att välja att fimpa i askkoppen (https://www.awin-
winworld.com/sv-SE/case/nudging-för-färre-fim-
par-38610911). 

Bakgrunden till projektet var att Trafikkontoret 
identifierat just cigarettfimpar som källan till 

både stora föroreningar och stora kostnader. När-
mare bestämt så ger gamla fimpar upphov till be-
tydande kemikalieföroreningar, de tar månader att 
bryta ned och ekonomiskt sett kostar bortstädning 
av fimpar från marken cirka 10 gånger å mycket som 
vanlig sophämtning. Av dessa skäl kontaktade Göte-
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borgs stad A Win Win World för att med deras hjälp 
undersöka om man med nudging, eller beteendede-
sign, skulle kunna reducera antalet fimpar slängd på 
marken på spårvagnshållplatsernas perronger.

Studien inleddes med en 3-veckors period av 
förmätning av antalet fimpar vid åtta utvalda sta-
tioner. Därpå följde experimentperioden på 6 veck-
or då skyltar, markdekaler och askkoppar sattes upp. 
Sammanlagt användes 16 hållplatslägen på sju olika 
hållplatser. Dessa lägen delades in i fyra grupper, 
baserat på storlek, utseende, exponering för varan-
dra och tillgång på askkoppar i dagsläget. De fyra 
grupperna var: ingen förändring (baslinje/nuläge/
kontroll), vanliga svarta askkoppar (kontrollgrupp), 
orange askkoppar plus skylten samt orange askkop-
par plus markdekalerna. Även under denna period 
räknades så klart antalet fimpar. Efter sex veckor 
togs skyltar, dekaler och askkoppar bort och en eft-
ermätningsperiod på tre veckor följde.

Resultatet av studien visade att skyltkonceptet var 
70 % effektivare än vanliga svarta askkoppar, att 
dess hållplatser uppvisade en absolut minskning 
av antalet fimpar på marken (trots en generell ökn-
ing i staden), och att effekten ökade över tid. Även 
markdekalerna fungerade bra, men bara på kort sikt 
– kanske för att de snabbt slets ut.
Projektet nominerades senare till den internationel-
la tävlingen ”Nudge awards”  och kammade hem 
första pris som mest effektiv beteendeinsats 2018.

Inför studien i Skåne gjordes vissa förändringar 
efter de lärdomar som dragits från Göteborgspro-

jektet. Till exempel hade markdekalerna i Göteborg 
visat sig effektiva men känsliga för slitage. Därför 
valde man i Skåne att måla direkt på marken istäl-
let. Man arbetade också om konceptet för skyltar 
och färger för att passa in i SYSAV:s redan pågående 
kampanj om ”onaturligt avfall” och kampanjens 
flora av ”onaturliga arter” - T-röding, plastbäver och 
topsvipa fick sällskap av snusmusen och nikotinka-
ninen – varav nikotinkaninen var den som valdes ut 
till nudge-experimentets skyltar. 

Studien lades vidare upp enligt följande:
•	 En experimentgrupp och en kontrollgrupp med 

nio hållplatser/väderskydd för vardera grupp ut-
valda för att spegla varandra gällande storlexin-
dex, demografiska faktorer, utseende och antal 
förbipasserande. 

•	 Hållplatserna fördelades mellan Lund, Trelle-
borg och Ystad med 7 hållplatser i Lund respek-
tive Trelleborg och 4 i Ystad.

•	 Mätningar gjordes under sex veckor, två mätnin-
gar per vecka enligt tidsbestämt schema. Första 
mättillfället utgjorde förmätning.

•	 Mätning på onsdagar och fredagar samt städ-
ning fredagar och måndagar för att undvika 
helger och för att ha samma förhållanden varje 
mätning.

•	 På grund av praktiska omständigheter räknades 
enbart fimpar på marken och inte fimpar i ask-
kopparna. 

Resultatet av studien var i korthet:
•	 Antalet fimpar på marken minskade med i 

genomsnitt 56% mer på nudge-platserna än på 
kontrollplatserna.

•	 Denna minskning är statistiskt signifikant. 
•	 Effekten växte över tid. 

Kostnaden per hållplats för nudge-konceptet 
var 6000 kr vilket i och med effekten som upp-

nåddes visar att investeringen var kostnadseffektiv 
och ger en hög ”return on investment” på kort tid. 
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Och vid en kontroll 4,5 månader efter uppsättning 
noterades ingen vandalism eller slitage. 

Men alla frågor är så klart inte utredda i och med 
studien. Studierapporten anger exempelvis att man 
inte vet hur effekten kommer att bestå på sikt eller 
om det var den ökade synligheten eller humorn el-
ler kombinationen av dessa som var upphov till ef-
fekten. 

Slutsats 
De två studierna av evidensbasering i praktiken ger 
på grund av sitt metodologiska upplägg, sin studie-
design, stöd för att den nudge-insats man valt har 
givit en effekt, att denna effekt är den man velat upp-
nå och att effekten är så stor att den är kostnadsef-
fektiv redan på kort sikt. 
Betyder det att andra typer av insatser är sämre eller 
inte kan ge ännu större effekt? Nej. Men det betyder 
att vi vet att denna insats är bättre än den lösning 
som fanns innan och att den har en effekt som är 
värd sin kostnad. Och vi vet också att vi kan konstat-
era att detta är något vi faktiskt inte bara tror utan 
faktiskt vet – eftersom det faktiskt undersökts!

För att få ytterligare kunskap om Skåne-projektet 
och om evidensbasering av policy vände jag mig 

till Sysav:s Ann Thorén och A win win worlds pro-
jektledare Tim Isaksson. 

Fördjupande intervju med Ann 
Thorén, projektledare på Sysav
Jesper:
Hej Ann! 
Jag skulle gärna vilja veta lite mer om hur ni på Sysav 
har tänkt då ni tagit initiativ till detta projekt. Kan 
du berätta vilket problemet det var som ni hade upp-
märksammat och ville hitta en lösning på?

Ann:
Javisst jag ska gärna berätta mer om projektet. 
Bakgrunden är att Sysav ägs av 14 kommuner och 
i kommunernas avfallsplan finns ett mål om att 
minska nedskräpningen. Vi har gjort skräpmätnin-
gar som visar att fimpar är det absolut vanligaste 
skräpet, precis som alla andra skräpmätningar som 
görs i landet också konstaterar. Tillsammans kom vi 
fram till att vi därför ville hitta ett sätt att minska 
nedskräpning av just fimpar och vi ville fokusera på 
nedskräpningen som sker på hållplatser. 

 Jesper:
Hur har man tidigare tänkt kring lösningar av detta 
fimp-problem och vilka lösningsförslag, om några, 
har man testa förut?

Ann:
Kommunerna har främst satsat på vanlig renhåll-
ning, att städa bort skräpet på hållplatserna. Hålla 
snyggt och rent. Man har inte arbetat så mycket 
förebyggande. 
Man har nog inte testat så mycket, vad jag vet. Men 
i till exempel Vellinge kommun har man de sista två 
somrarna haft särskilda kampanjer för att lyfta ned-
skräpningsfrågan. 
 
Jesper: 
Hur har dessa kampanjer fungerat?

Ann:
Det har varit informationskampanjer där man på 
olika sätt försökt upplysa allmänheten om att inte 
skräpa ner. Det har varit fokus på nedskräpning 
både i stadsmiljö och på stränder. Bland annat har 
de delat upp små fimpaskar och de har satt upp su-
persnygga installationer som visar hur lång tid det 
tar att bryta ner olika typer av skräp i naturen. De 
där installationerna väcker verkligen tankar hos de 
som stannar och tittar. 

Jesper: 
Hur kom det sig att Sysav kom att överväga en 
nudge-lösning?

Ann:
Först vill jag bara säga att det inte är Sysav ensamt 
som har gjort denna nudge, utan vi har gjort det 
tillsammans med våra 14 ägarkommuner och sär-
skilt med 3 av dem; Trelleborg, Ystad och Lund. 
De 3 kommunerna har lagt ner särskilt mycket tid 
och engagemang i detta. Vi tycket nudging lät spän-
nande och hade hört om andra lyckade projekt, tex 
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det enkla med fotspår som leder fram till soptunnor. 
Vi hade även läst om Göteborgsprojektet med just 
hållplatser och insåg att det hade varit spännande att 
bygga vidare på det. Att inte starta om från början 
utan vidareutveckla ett redan testat koncept.
 
Jesper:
Hur kom det sig att ni valde att samarbeta med A 
Win Win World?

Ann:
Eftersom vi är ett kommunalt bolag måste vi enligt 
LOU upphandla konsulttjänster. Så vi var glada att 
AWWW var intresserade att svara på upphandlin-
gen eftersom de hade projektlett Göteborgs satsning. 

Jesper: 
Hur har ni tänkt kring att välja en evidensbaserad 
metodologi?

Ann:
Det kändes viktigt att få resultat som inte kunde 
ifrågasättas, att visa att det går att göra skillnad. Det 
gör det enklare att sprida resultaten och även väcka 
intresse att fortsätta arbetet. Vi vill ju att den här 
nudgen ska testas i fler kommuner. Det finns bara 
win-win i detta med att arbeta mot nedskräpningen. 

Jesper: 
Hur kommer ni att gå vidare nu?

Ann:
Den närmaste tiden kommer fler av våra ägarkom-
muner att testa nudgen med Nikotinkaninen. Först 
är Kävlinge kommun som gör det nu under hösten 
2018. Men vi kommer även titta på andra sätt att ar-
beta vidare med nedskräpningsfrågan.
 
Jesper:
Vilka är de viktigaste lärdomarna?
Vilka är det största fördelarna med att arbeta med 
evidensbasering?

Ann:
Att det är viktigt att vara noggrann, att låta det för-
beredande arbetet ta tid. Att inte ha för bråttom. Att 
skapa engagemang hos alla som deltar i arbetet, att 
de förstår sin roll och att det de ska göra är viktigt 
för slutresultatet. 
Utifrån vårt perspektiv så är fördelen med evidens-
basering att få resultat som är tydliga och välgrun-
dade. 

Jesper:
Tack Ann! Och fortsatt lycka till med både nudge-
projektet och alla era andra projekt. 

Fördjupande intervju med Tim 
Isaksson, projektledare på A 
win win world 
Jesper: 
Hej Tim.
Kan du berätta om bakgrunden till Skåneprojektet?

Tim:
Sysav hörde talas om projektet i Göteborg och blev 
intresserade. De kontaktade oss och på den vägen 
var det – ett bra exempel på hur nytänkande och 
smarta lösningar snabbt kan få spridning. Plus så 
klart på hur offentliga investeringar i evidensbaser-
ing i en del av landet leder till fördelar i en annan, i 
en positiv spiral, eftersom man kan bygga vidare på 
tidigare lärdomar.
 
Jesper:
Vilka lärdomar tog ni med er från Göteborgsprojek-
tet och vad innebar det för  Skåneprojektet?

Tim:
Framförallt tog vi med oss insikter kring vilka di-
mensioner som bör vägas in vid studiedesignen när 
det gäller skapande av nudge- och kontrollgrupp. 
Av praktiska skäl hade vi varken i Göteborg eller i 
Skåne möjlighet att nyttja ett så pass stort antal håll-
platser att vi kunde randomisera indelningen. Där-
för behövde vi noggrant studera varje hållplats och 
därefter skapa grupperna på så vis att de blev så lika 
varandra som möjligt. Det handlade om faktorer 
såsom layout, omgivning, demografi, antal förbi-
passerande, befintlig nedskräpning, antal väderkur-
er med reklam, design på väderkurer, design på pap-
perskorgar, antal resenärer, befintlig nedskräpning, 
m.m. m.m. Att vi redan hade tänkt till kring detta i 
Göteborg innebar så klart att vi kunde planera ännu 
bättre för det i Skåne.

Vidare tog vi med oss ett antal mättekniska lärdomar, 
t.ex. olika sätt att arbeta för att se till att mätningarna 
på en given hållplats sker på samma tid varje gång i 
så hög utsträckning som möjligt.

Till sist vill jag också nämna att den på många sätt 
större studien i Göteborg möjliggjorde ett någon 
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mindre storlek på projektet i Skåne, vilket så klart 
är bra ur resurssynpunkt. Bl.a. kunde vi ur datan i 
Göteborg se att effekten från skylten sannolikt ökar 
över tid, och ta detta i beaktning i studiedesign och 
val av analysmetod i Skåne, samt även se att både 
skyltar och markdekaler fungerade var för sig. Det 
senare kunde vi inte göra i Skåne, där projektets 
storlek och tillgängliga hållplatser enbart tillätt en 
behandlingsgrupp. Att antalet observationer i pro-
jektet i Skåne blev färre är så klart aldrig att rekom-
mendera, men tack vare projektet i Göteborg blev 
detta dessutom något mindre problematiskt.

Jesper:
Vilka förändringar, främst rörande undersöknin-
gens upplägg, har ni gjort i förhållande till Göte-
borgsprojektet?

Tim:
Utöver att kontextanpassa det söta djuret och än-
dra formen på skylt och markmålning så valde vi 
även att kombinera skylt med markmålningar i ett 
och samma koncept, dels för att maximera effekten 
och dels för att markmålningar höst- och vintertid 
kan döljas av snö och löv. Att vi i Göteborg testade 
dessa element för sig (även om de då såg lite annor-
lunda ut) gjorde så klart detta beslut lättare, för det 
vi mätte i Skåne blev ju effekten från hela “paketet” 
– vi kunde inte veta vilket element som gjorde vad. 
Allra helst hade vi ju velat ha tre behandlingsgrup-
per, men av praktiska skäl gick inte det.

Projektet i Skånes mindre storlek innebar också 
att mätningarna varken kunde hålla på lika många 
veckor eller göras lika ofta. Istället för dagliga mät-
ningar räknade vi fimparna på marken två gånger 
per vecka för varje hållplats. Både detta och sam-
manhanget – busshållplatser i mindre städer istäl-
let för spårvagnshållplatser i Göteborg – innebar att 
mycket mer planering och koordinering krävdes. 
I Göteborg städades hållplatserna varje morgon, 
vilket var väldigt bra för oss. I Skåne däremot 
skedde städningarna mycket mer sällan, vilket dels 
riskerade att resultera i dubbelräkningar av fimpar 
och dels att ge försvårande variation i datan t.ex. om 
städningen innan onsdagsmätningen hade skett tre 

dagar tidigare medan städningen innan fredagsmät-
ningen hade skett bara en dag tidigare. Så vi fick se 
till att nya städrutiner skapades under mätveckorna.
 
Jesper:
Vilka är de viktigaste delarna för att en studie för 
att evidensbasera policy ska bli bra och användbar? 
Vad får man absolut inte glömma att göra och vad är 
mindre viktigt?

Tim:
Noggrann planering är a och o. Alla projektdelta-
gare behöver tänka på mätbarhet redan från dag ett. 
Studiedesign går inte att hänga på efter att interven-
tionen och platsen för studien är bestämda, för då 
löper man en stor risk för att praktiska faktorer sät-
ter käppar i hjulen. Mätbarheten bör få styra rester-
ande delar av projektet, inte tvärtom.

Om man har möjlighet att arbeta med kontrollgrupp 
– vilket ju är guldstandarden – så ska man dock inte 
klappas sig på axeln riktigt än. För att jämförelsen 
alls ska bli meningsfull är det ju nämligen centralt 
att allt annat lika uppfylls i så hög utsträckning som 
möjligt. Jag har redan varit inne på hur vi arbetade 
med detta i dessa projekt, men en relaterad annan sak 
som är viktig att tänka på i fältstudier är så klart att 
minimera risken för att personerna i kontrollgrup-
pen exponeras för nudgen. För att undvika detta be-
hövde vi försöka se till att personer som hoppade 
på bussen på en hållplats i kontrollgruppen sedan 
inte passerade en hållplats med nudgekonceptet in-
stallerat innan de hoppar av. Och, på samma sätt, att 
se till att resenärer som hoppar på vid en hållplats 
i nudgegruppen sen inte reser förbi fler hållplatser 
med nudgen och därmed exponeras för den mer än 
andra eller mer än vad som är realistiskt. 

Det är också väldigt viktigt att se till att man mäter 
effekten från det man vill mäta, inte effekten från 
eventuellt mediauppmärksamhet. Både i Göteborg 
och Skåne var vi därför noggranna med att be pro-
jektdeltagarna att kommunicera så lite som möjligt 
innan och under mätningarna. Vid fältexperiment 
av denna typ vill journalister gärna skriva, och om 
försök att be dem att vänta tills resultaten är klara 
– då vi ju vill kommunicera så mycket som möjligt 
– inte fungerar kan man åtminstone se till att det 
finns beredskap på plats för hur vi vill beskriva ak-
tiviteterna just nu. D.v.s. som “något vi testar lite 
för tillfället” snarare än som “ett experiment som 
pågår si och så länge och fungerar på detta och detta 
vis”. Detsamma gäller för mätpersonalen om de får 
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frågor när de är ute och räknar.

Det är svårt att säga att någonting är av mindre vikt, 
men för projekt såsom dessa skulle det väl i så fall 
vara exakt hur räkningarna utförs. Det viktiga är 
mätpersonalen är konsekvent i hur de gör och att 
det inte blir några systematiska skillnader mellan 
nudge- och kontrollgrupp. När mätpersonalen är 
igång märker de kanske att de på en viss hållplats 
vill räkna två meter in i gräset istället för bara en, 
eller vill gå på ett särskilt sätt p.g.a. hållplatsens lay-
out. Så länge de sen räknar så varje gång och mät-
zonerna inte blir större för kontrollgruppen är för 
nudgegruppen eller vice versa, så är detta av mindre 
betydelse.

Jesper:
Hur ska ni gå vidare nu? Blir det fler studier på sam-
ma tema eller på något annat?

Tim:
Vi hoppas så klart på fler fimpstudier! Nudgen sprids 
redan till andra kommuner – Kävlinge, Nyköping 
– och även om våra projekt bidragit med kostnad-
seffektiva lösningar så är ju problemet inte direkt 
avhjälpt, varken i “våra” kommuner eller i övriga 
landet. En sak vi göra skulle vilja titta närmare på 
nu när vi har en del data i ryggen är hållplatser där 
problemen är särskilt stora, såsom vid tågstation-
er. Vi har nämligen hittills haft svårt att inkludera 
sådana hållplatser. Dels är de så unika på faktorerna 
nämnda ovan att det är svårt att skapa bra nudge- 
och kontrollgrupper, och dels innebär det faktum att 
det ofta är samma passagerare varje dag att det blir 
svårt att testa olika behandlingar på samma plats. 
Men kanske kan vi närma oss dessa problem bättre 
nu.

Övriga områden vi planerar studier på just nu 
inkluderar hållbara resvanor överlag och hållbarhet-
sarbete på arbetsplatser, och vi har nyligen slutrap-
porterat ett flertal studier på nudgar designade för 
att främja cykling.

Jesper: 
Hur ser du på hur Nudging utvecklar sig i Sverige? 
Växer intresset fortfarande? Är det ett intresse som 
blir till verkliga försök att ändra på saker med hjälp 
av nudging eller är det mest prat?

Tim:
Intresset bara växer och växer. Varje dag får vi nya 
medlemmar i Nudging Sweden-gruppen på Face-

book, våra och andras föreläsningar, workshops och 
kurser är i oerhört hög efterfrågan och Konsument-
verkets Forum för miljösmart konsumtion eldar på 
intresset ytterligare. Och det är definitivt inte mest 
prat – alla vill tillämpa insikterna i verkligheten. De 
filosofiska aspekterna kring nudging diskuteras inte 
alls i samma utsträckning som de faktiska nudgarna, 
vilket verkligen tyder på att det finns stor aptit på 
nya sätt att arbeta med många av samhällets utman-
ingar.

Jesper: 
Hur ser den närmaste framtiden för Nudging i prak-
tiken ut?

Tim:
Fler tillämpningsområden och fler studier som 
bidrar till mer evidensbasering i samhället. Fortsatt 
kunskapsspridning. Vi på A Win Win World tänker 
bidra till allt detta genom den databas över evidens-
baserade nudgar som vi håller på att bygga, vilken 
vi tänker ska underlätta för alla samhällsaktörer att 
identifiera och testa smarta lösningar. Den ska också 
göra det tydligt hur mycket bevis det finns för att en 
given nudge kommer att fungera.

Jesper:
Tack så mycket Tim och fortsatt lycka till med ert 
arbete att sprida kunskapen om nudging.
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För några år sedan spreds påståendet att alla som 
tränar 10.000 timmar blir experter. Det sades 

också att denna så kallade 10.000-timmarsregel hade 
tagits fram av den världsberömda svenska psykolo-
gen K Anders Ericsson. Men Ericsson hade aldrig 
själv formulerat någon sådan regel. Det var snarare 
den kanadensiska författaren Malcolm Gladwell 
som gjorde de 10.000 timmarna till en regel i sin bok 
Outliers. Gladwell byggde i sin tur regeln på Eric-
sson forskning. Fast enligt Ericsson är det vare sig 
timmar eller gener som avgör prestation – utan en 
alldeles speciell form av träning som han kallar de-
liberate practice.

För två år sedan kom boken Peak - Vetenskapen om 
att bli bättre på nästan allt, av 
K Anders Ericsson och Robert Pool. I boken klargör 
Ericsson vad han menar med deliberate practice 
och han går igenom de missförstånd som följde efter 
Gladwells bok. 

Ericsson hade aldrig påstått att du blir expert efter 
10.000 timmar, utan endast att en person som 

vill bli bra tränar på ett särskilt sätt och i genomsnitt 
tog det runt 10.000 timmar om man tränade på det 
sättet. Det är hur du tränar, inte hur länge, som är 
det viktiga. 

Deliberate practice (som i den svenska upplagan 
översatts till handledd övning) är i grunden ett gan-
ska enkelt koncept. Det handlar om att utveckla fär-
digheter som andra utvecklat effektiva träningsme-
toder för och att med stöd av en lärare träna med 
dessa metoder. Denna typ av träning är systematisk, 
fokuserad och detaljerad. Den är ansträngande och 
tvingar dig att lämna din komfortzon. Framstegen 
måste mätas. Du måste hela tiden utmana dina 
gränser. Träningen måste vara utmanande, mätbar 
och övervakad, för att räknas som deliberate prac-
tice. Det verkar självklart, men tidigare ansåg man 
att det var medfödd talang och tid som avgjorde 
vilka som blev bäst. Ju längre du jobbade som till 
exempel läkare desto bättre blev du, men det stäm-
mer inte. Det är en minoritet som blir bättre under 
hela sitt yrkesliv.
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Ericsson skriver bland annat om hur man kan för-
bättra upptäckten av bröstcancer genom deliberate 
practice. Efter mammografi skickas bilderna till en 
radiolog, som sedan avgör om det finns onormala 
delar av bröstet som måste testas ytterligare. Det 
främsta problemet är svårigheten att få effektiv feed-
back på sina diagnoser, vilket begränsar hur mycket 
radiologerna kan förbättra sig över tid. När radiolo-
gen upptäcker något som kan vara cancer, skickas 
resultaten tillbaka till patientens läkare, och radiolo-
gen underrättas sällan om resultatet. Därmed missar 
radiologen en chans att undersöka bilderna igen och 
se om något tecken på cancer hade förbisetts.

En analys från 2004 av en halv miljon mammo-
grafier och 124 amerikanska radiologer kunde 

inte identifiera några bakgrundsfaktorer hos radiol-
ogerna, som erfarenhet eller antalet mammografier, 
som var relaterade till diagnosens korrekthet. En del 
radiologer var bättre, men de var bättre redan från 
första början. Som helhet blev inte radiologerna bät-
tre. Ericsson tror det beror på bristen på feedback, 
något exemplevis inte kirurger drabbas av. De får 
omedelbar feedback från blodkärl, vävnader och pa-
tienter.

Ericssons förslag är att man samlar ihop ett bibliotek 
med digitaliserade mammografier och patientjour-
naler för att veta om det faktiskt fanns cancerogena 
förändringar och hur cancern i så fall utvecklades 
över tiden. Därmed finns det en databas med test-
frågor och svar: Förekommer det cancer eller inte? 

Därefter kan man skriva ett datorprogram som låter 
radiologerna studera bilderna, diagnostisera och 
få feedback från en expert eller ett smart datorpro-
gram. Ett felaktigt svar kan till exempel leda till att 
datorprogrammet visar liknade bilder så att radiolo-
gen kan träna på sina svagheter och utmana sig själv.
Det viktiga är att göra. Ericsson redogör för studier 
som visar att vare sig läkare eller andra blir bättre 
av föreläsningar, seminarier och kurser. Det är en-
kelt att sätta folk på skolbänken, men människor lär 
sig inget av att lyssna på en föreläsare. Interaktiva 
metoder som rollspel, diskussionsgrupper, lösning 
av svårdiagnosticerade fall, praktisk träning och 
liknande, är det bästa sättet att bli bättre. Att lyssna 
på någon som pratar är bortslösad tid och bort-
kastade pengar.

Ericsson räknas idag som en av de främsta ex-
perterna i världen på hur man blir expert. I en 

intervju säger han att detta intresse går tillbaka till 

barndomen och schack. Schack var det enda han 
var någorlunda bra på. Han brukade vinna över sina 
klasskompisar. Men sedan började klasskompisarna 
vinna. Plötsligt var han sämst av alla. Varför? Vad 
är det som gör att någon blir bra? Han kunde inte 
släppa den frågan. Han berättar att han såg sig själv 
som en upptäcktsresande i människans inre.

När jag läser Peak blir jag påmind om Zen and 
the art of motorcycle maintenance av Robert 

M. Pirsig. Den handlade också om vad som gör 
någon bra. På en nivå - av många nivåer - handlar 
boken om författarens alter ego Faidros jakt efter be-
greppet arete. Arete är ett gammalt grekiskt ord som 
betyder utmärkthet eller duglighet. Det betyder att 
du är fokuserad på kvaliteten på allt du gör och up-
plever. Meningen med livet handlar inte om att jaga 
lycka eller maximera nytta, utan om att fokusera på 
arete och undvika det som saknar arete.

Ericssons jakt på vad som gör någon till expert i Peak 
liknar Faidros jakt efter sanningen om kvalitet, men 
Peak handlar mer praktiskt om hur du uppnår arete 
- eller hur du gör för att bli bättre på nästan allt. Det 
finns också en stor skillnad mellan Faidros och Eric-
sson. Faidros tänkte som de gamla grekerna. Enligt 
de grekiska filosoferna föddes varje person med en 
potential. Att utvecklas innebär att du aktualiserar 
denna förutbestämda potential.

Ericsson är skeptisk till påståenden om medfödd po-
tential. Med stöd från de senaste decenniernas for-
skning om hjärnans plasticitet och sin egen forskn-
ing, riktar han i Peak in sig på människans förmåga 
att forma sin egen potential.

Ericsson skriver om David Epsteins bok The 
Sports Gene. I den tar Epstein upp ”talangen” 

Donald Thomas och jämför honom med ”träning-
snarkomanen” Stefan Holm. Enligt Epstein blev 
Thomas höjdhoppare av en slump. Han kom från 
ingenstans. Epstein skriver att Thomas slagit vad 
med en kamrat om att han kunde hoppa två meter. 
Året var 2006 och Thomas var 21 år, 15 år äldre än 
när Stefan Holm började hoppa. Thomas vann va-
det redan nästa dag och klarade även 2,10. Någon 
dag senare var han med i skollaget och vann på 2,13. 
Sedan fortsatte han att hoppa och vann VM 2007 - 
från ingenting till VM-guld på ett år. Det låter som 
en saga.

Thomas, som tränat ett hundratal timmar, slog 
Holm som lagt ner 30.000 timmar. Av någon anled-
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ning gillar vi sådana berättelser. Vi gillar sagor och 
magi, inte den trista, fysiska verkligheten som följer 
naturens lagar. Men precis som magi förlorar lite av 
sin charm när du lärt dig tricken, tappar talangerna 
sin talang när du studerar dem närmare som Erics-
son gör med Donald Thomas.

För det första var inte hoppet 2006 Thomas första 
höjdhopp, skriver Ericsson. I en intervju berättar 
Thomas själv att han hoppat runt 1,93 i skolan. Det 
är ett ganska bra hopp. Han hade klarat kvalgränsen 
till en SM-final för juniorer med det hoppet. Dessu-
tom finns det filmupptagningar från skoltävlingen 
när han vann på 2,13. I Sports Gene påstås den täv-
lingen vara Thomas debut, men Thomas använder 
en hoppteknik som kallas Fosbury-flop. Det är en 
svår teknik som tar lång tid att behärska. 

För det andra var Thomas en duktig basketspelare 
känd för sina dunkar. Han kunde ta sats från straf-
flinjen och flyga över sina motståndare. Han måste 
ha tränat många timmar och många hopp för att 
klara detta. Tekniken liknar den teknik du använder 
vid höjdhopp. Du tar några snabba steg och sedan 
gör du ett kraftfullt avstamp med ena benet. Kraften 
i avstampet är den mest avgörande faktorn för ett 
lyckat höjdhopp och för en lyckad dunk.

För det tredje är Thomas 189 cm. Holm är 181 cm. 
Det finns ett starkt samband mellan längd och pr-
estation i idrotter som höjdhopp och basket. Längd 
är en av få genetiska faktorer, skriver Ericsson. Holm 
måste alltså träna mer för att komma lika högt givet 
att allt annat var lika. Men även om du är två meter 

lång måste du träna hårt för att bli den bäste basket-
spelaren.

Till sist kan man tillägga att Holm tog flera guld 
i olika mästerskap. Thomas tog ett guld 2007. 

Efter ett år upphörde Thomas utveckling. Han hade 
sannolikt tränat hårt, men sedan blev han tvungen 
att leva upp till ryktet att vara en naturlig talang som 
med rätt träning skulle slå världsrekord inom kort. 
Pressen blev kanske för hård.

Idag räknas Holm som en av de främsta höjdhop-
parna genom tiderna. Thomas nådde aldrig lika 
högt, kanske för att hans motivation tog slut när han 
själv och andra uppfattade honom som en talang.

Ericsson betonar att det är viktigt att repetera och 
att få återkoppling på det du gör. Holm gjorde tuse-
ntals hopp och varje hopp filmades av Holms pappa 
och de analyserade hoppen tillsammans. Timmarna 
som du tränar i sig gör dig inte till ett ”geni”. Det 
gäller det mesta man kan bli bra på som sång, dans, 
schack, kirurgi eller löpning. 

Det finns inga magiska formler och ”talang” 
räcker inte hela vägen. För att bli bättre måste 

du träna målmedvetet och fokuserat. Du måste ut-
mana dig själv. Du måste göra misstag och få feed-
back. Det är den bästa metoden för att bli bättre och 
bäst, enligt Ericsson.

Källor:
K. Anders Ericsson & Robert Pool, Peak - Vetenska-
pen om att bli bättre på nästan allt. Volante. 2017.

Intervju med Anders Ericsson. https://ideapod.com/
top-psychologist-says-theres-one-way-become-
best-field/
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Den 6 maj 2018 rapporterar Expressen om 
”Mördaren som slår och våldtar kvinnor”. 

Mördaren som benämns med för och efternamn 
är just häktad som misstänkt för att ha våldtagit en 
kvinna i ett parkeringshus. Men denna anklagelse är 
alltså inte den första utan mördaren har redan som 
19-åring dömts för mord på en 78-årig kvinna och 
efter detta straff har han anklagats och dömts ”för 
flera fall av misshandel och grova sexualbrott mot 
kvinnor”. 

Efter denna ingress beskriver Expressen mördarens 
våldskarriär tämligen ingående och om det är något 
som står klart är det att denna person är en fara för 
andra samt att man bör befara att han kommer att 
fortsätta vara det under överskådlig tid. Och man 
kan inte gärna dra andra slutsatser än att samhäl-
let bör skyddas mot denna person och att han om 
möjligt bör fås att permanent ändra sitt beteende. 

I anslutning till denna historia har Expressen tillfrå-
gat företrädare för de politiska partierna hur man 
ska ”komma till rätta med återfallsförbrytare som 
begår grova sexual- och våldsbrott”. Som man kan 
gissa så ger partierna lite olika svar men respektive 
svar är i linje med det man brukar höra från respek-
tive parti. Dessa svar rör sig från ”brottslingar ska 
behandlas” över ”ingen tidigare frigivning och/eller 
straffskärpning för återfallsförbrytare” till det mer 
generella ”hårdare straff för vålds- och sexualbrott-
slingar”. 

Så långt inget nytt alltså och vad som eventuellt 
skulle kunna förhindrar kriminella att återfalla i 
brottslighet är inget som Expressens journalist tycks 
bryr sig om… Så vi får inget svar på hur återfall kan 
förebyggas. Det man också kan undra är: hur vanligt 
är återfallsförbrytelser och vilken typ av återfall han-
dlar det i så fall om?

Om detta kan Kriminalvården som tur var 
berätta. Dels finns en gedigen rapport i äm-

net: ”Kriminalvårdens forskningskommitté, rap-
port 16, Återfallsförbrytare – vilka var det? Några 
bakgrundsfaktorers inverkan på återfall i brott”.  
Dels finns det kortfattad information på Kriminal-
vårdens sida ”Forskning och statistik”.  Där presen-
teras statistiken över återfall i brott i procent och för 
ett flertal brottstyper. För sexualbrott och våldsbrott 
kan vi utläsa följande: Bland sexualbrottslingarna är 
det 90% som inte återfaller i brott, 8% återfaller i an-
dra typer av brott och 2% återfaller till sexualbrott. 
Bland våldsbrottslingarna är det 81% som inte åter-
faller i brott, 12% som återfaller till andra brott och 
7% som återfaller till våldsbrott. 

En förkrossande majoritet återfaller alltså inte alls i 
brott eller återfaller i andra brott.  Återfall till samma 
brott utgör en minoritet, men för varje person som 
drabbas är det självfallet ett högst reellt problem och 
oavsett antalet förstagångsförbrytelser och antalet 
återfall så måste självklart alla mord, våldtäkter och 
övergrepp om möjligt förebyggas, alternativt be-
straffas och återfall förebyggas. 

Men hur kan man förutse återfall och motverka 
dessa utan att tumma på rättssäkerheten och 

vad ska man göra åt de återfall som sker?

Jag är inte skickad att svara på dessa frågor men det 
jag med säkerhet kan säga är att de åtgärder som ska 
vidtas ser mycket olika ut beroende på storleken på 
problemet och som vi har sett så är det en minoritet 
som återfaller i samma brott och sannolikt är det så 
att de åtgärder som har effekt just tar hänsyn till att 
det finns något hos denna minoritet återfallsförbry-
tare som skiljer dem från den stora massan som inte 
återfaller. 
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Det är också så att stor kunskap om vad som bör 
göras finns inom forskningen och inom kriminal-
vården och att generella svar likt de politikerna ger 
till Expressen inte är en del av någon evidensbaserad 
lösning på problemet. 

Inte heller är ett narrativt berättande om enskilda 
händelser en del av lösningen. Denna typ av jour-
nalistik får våra hjärnor och känslor att gå ingång på 
alla cylindrar vilket skapar en rädsla som inte står i 
proportion till problemet och risken är stor att detta 
i sin tur leder till åtgärder som inte heller gör det. 

Att uppmärksamma denna typ av journalistik 
och peka på dess problem är delvis att slå in 

öppna dörrar och detta dessutom till ingen nytta 
eftersom Expressen och liknande tidningar knap-
past kommer att ändra sitt sätt att göra braskande 
journalistik i första taget. Men jag tror ändå att det 
är viktigt att ibland påpeka det uppenbara och i alla 
fall anmäla sin avvikande mening. För i dessa tider 
av accelererande anklagelser och motanklagelser 
om ”fake news” och faktaresistens är det om möjligt 
ännu viktigare än vanligt att denna typ av slarvig 
journalistik granskas eftersom den faktiskt utgör en 
god del av grovgrunden för anklagelserna mot den 
fria pressen. 

Jag är alltså medveten om att denna vädjan troligen 
är bortkastad men i alla fall: 

Kära Expressen och intervjuade politiker. Om ni 
på riktigt vill försöka lösa allvarliga samhäll-

sproblem så som återfall i vålds- och sexualbrott vänd 
er till någon som vet vad dom pratar om och kan ge 
förslag på lösningar som fungerar; tex forskningen och 
Kriminalvården.  

Källor
Expressen,  Mördaren som slår och våldtar kvinnor, 
2018 https://www.expressen.se/kvallsposten/mord-
aren-som-slar-och-valdtar-kvinnor/

Kriminalvården, Kriminalvårdens forskningskom-
mitté, rapport 16, Återfallsförbrytare – vilka var 
det? Några bakgrundsfaktorers inverkan på återfall 
i brott, 2005. https://www.kriminalvarden.se/om-
kriminalvarden/publikationer/forskningsrapporter/
aterfallsforbrytare---vilka-var-de/

Kriminalvården, Forskning och statistik, 2018 htt-
ps://www.kriminalvarden.se/forskning-och-statis-
tik/statistik-och-fakta/aterfall/
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Einsteins största misstag – Ett geni med fel och 
bristen är David Bodanis tredje bok om Einsteins 

fysik. Liksom E=Mc2 – Historien om väldens mest 
kända ekvation och Elektricitet – Historien om uni-
versums mäktigaste kraft innan denna är Einsteins 
största misstag en välskriven bladvändare som får 
oss matematiskt obildade nidingar att förstå vad alla 
de där ekvationerna egentligen betyder och vad det 
innebär för vår kunskap om hur världen fungerar. I 
denna tredje bok ges en gedigen historieskrivning 
över både Einstein liv och hans tankar och teorier 
och den rekommenderas å det starkaste. 
Dessutom ger den oss som är lite intresserade av 
evidensbasering en tankenöt att fundera över – när 
och under vilka villkor ska man anse att det rådande 
empiriska läget falsifierar en teori och när ska man 
trots allt som pekar på motsatsen stå fast och fortsät-
ta hoppas?

Under 1905 publicerar Einstein fem banbrytande ar-
beten, varav i alla fall tre var värda ett Nobelpris en-
ligt Bodanis. Främst av dessa är arbetet om den spe-
ciella relativitetsteorin där världen för första gånger 
får stifta bekantskap med E=mc2. Einstein arbetade 
vid denna tid på patentverket i Bern och han hoppas 
att hans arbeten ska ge honom så väl erkännande 
som en akademisk tjänst. Men trots hans förhopp-
ningar dröjer erkännandet. En del av anledningen 
är att Einstein just inte är någon akademiker utan en 
okänd tjänsteman vid patentverket och att hans tex-
ter inte, så som traditionen bjuder, tyngs av fotnötter 
och referenser till mer högborna kollegor. En annan 
orsak är att hans texter faktiskt är så pass abstrakta 
och avancerade. Einsteins teoretiska fysik grundas 
till stor del på tankeexperiment och abstrakta lo-
giska resonemang vilka på centrala punkter bröt 
mot den viktorianska klassiska fysiken. Därav fanns 
ett inbyggt motstånd mot hans hävdanden; för att 
erkänna honom rätt måste man samtidigt överge 
flera av de grundläggande sanningarna i den världs-
bild som gällt sedan Newton. 

Einsteins tankeexperiment guidades genom hela 
hans liv av den övergripande principen om att 

sanningen finns i enkelhetens skönhet. Enkelheten i 
en teori var enligt Einstein en garant också för dess 
giltighet. Men trots denna emfas på teori och teor-

ins sköna enkelhet ansåg Einstein att det teoretiska 
arbetet var intet utan empiri som kunde bekräfta te-
orins antaganden. Detta yttrades sig bland annat på 
så vis att han avslutar många av sina arbeten med 
en uppmaning om att hans framlagda hävdanden 
måste testas och ibland gav han även förslag på ex-
periment som skulle kunna göra detta. 

Under åren efter 1905 växer långsamt känne-
domen om Einsteins teorier och parallellt där 

med hans anseende och snart får han sin första 
akademiska tjänst. Samtidigt arbetar han vidare på 
sitt nästa stora genombrott; den allmänna relativ-
itetsteorin. I november 1915 publiceras denna och 
därmed har Einstein tagit det största steget sedan 
Newton i vår förståelse av universums uppbyggnad. 
E=mc2 visade att Energi och Massa är samma sak: 
energi är utspridd massa och massa är tätt packad 
energi. Einsteins allmänna relativitetsteori visar att 
Gravitationen och Tingen är de samma: G=T. Trots 
att denna ekvation på sätt och vis är mer betydelse-
full är den dock mindre känd men det den säger är 
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att relationen mellan tingen, eller massorna, är grav-
itationen. Alla massor påverka rum-tiden och där 
med varandra men en större massa böjer rum-tiden 
mer vilket gör att den mindre massan dras mot den 
större.  

1915 var detta enbart en teori, även om den var öv-
ertygande och tack vare Einsteins tidigare framsteg 
var han nu en tänkare vars teorier togs på största all-
var. Som bekant var 1915 och åren där ikring inte en 
av de bättre tidpunkterna under 1900-talet att söka 
hitta experimentella bevis för förutsägelser om uni-
versum vilka krävde att man åkte runt halva jordklo-
tet med dyr och skrymmande utrustning. Men trots 
att världen brann gjordes ett flertal försök och 1919 
kom äntligen genombrottet. En brittisk expedition 
hade, trots sju sorgen och elva bedrövelser, lyckats 
fotografera en solförmörkelse och man kunde nu 

konstatera att solens dragningskraft böjde av ljuset 
från stjärnor i solens rand, just som Einsteins teori 
förutsagt. Nästan över en natt blev Einstein en vet-
enskaplig superkändis för så väl fysikkollegor som 
den krigströtta allmänheten. 

Men säg den lycka som varar för evigt… Re-
dan 1916 hade Einstein börjat misstro sin 

egen ekvation. Sanningen i den sköna enkelheten 
låg i den ena vågskålen och med de experimentella 
bevisen vägde denna nu tyngre än någonsin förut. 
Men i den andra vågskålen låg astronomernas syn 
på universum som statisk. För att förstå detta måste 
man komma ihåg att kunskapen om universum 
vid denna tid var långt ifrån vad den är idag. Den 
allmänna uppfattningen bland astronomerna var 
alltså att universum var statiskt och dessutom hade 
man ingen aning om den egentliga storleken utan 
tänkte sig universum som varandes det vi idag vet 
är vår galax vintergatan. När Einstein såg på kon-
sekvenserna av sin egen ekvation kom han dock 
till slutsatsen att universum inte kunde vara statisk. 
Beroende på vilka värden som sattes in i ekvationen 
blev resultaten olika; oändlig expansion, expansion 
följd av återgång till utgångläget, pulsar av expan-
sion och kontraktion, etc. 

Einstein kom alltså fram till att det här fanns en 
oöverbryggbar motsättning. Följderna av hans teori 
stämde inte med den bästa empiriskt grundade kun-
skapen om universums utseende och trots sin abso-
luta tro på sanningen i den enkla skönheten höll han 
empirin högre och valde till slut att till ekvationen 
lägga till den godtyckliga konstanten Lambda. Och 
satte man lambda lagom lågt stämde uträkningarna, 
så vitt det verkade, med universums uppbyggnad 
både i det korta och det längre perspektivet. 

Einstein var från början högst missnöjd med sitt 
infogande av lambda men inte desto mindre 

förde han nu ut denna version av sin ekvation och 
det blev denna version som blev den gällande. Och 
där med knöts också hans prestige och kändisskap 
till denna variant av ekvationen. 
Men redan under tidigt 20-tal presenterades teor-

etiska argument för att den ursprungliga versionen 
vad den rätta och senare under 20-talet kom astron-
omerna även med empiriska belägg. Man började 
förstå att universum var långt större än vintergatan 
och hittade också sätt att mäta avstånd i rymden. 
Spiken i kistan för lambda blev Hubbles mätningar 
av stjärnornas rödförskjutningar vilket visade att 
dessa stjärnor var på väg bort från oss; att univer-
sum alltså expanderar. 

Einstein kämpade länge emot alla försök att avlägs-
na lambda men med Hubbles belägg för universums 
expansion insåg han att slaget var förlorat och drog 
officiellt tillbaka lambda från sin ekvation. Det är 
här någonstans som Einstein lägger grunden för sitt 
största misstag. 

Samtidigt med att Einstein utvecklade sina teorier 
om den speciella och sedan den allmänna relativ-

itetsteorin pågick utvecklingen av kvantfysiken. Ein-
steins egen uppsats om den fotoelektriska effekten 
(vilken var den upptäckt han fick Nobelpriset för) 
var en av grunderna till kvantteorin. Men efter detta 
inledande bidrag koncentrerade sig Einstein på uni-
versums storskaliga struktur. Kvantfysiken utveck-
lades vidare av ett stort antal teoretiker och experi-
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mentellt inriktade fysiker så som Bohr, Rutherford 
och Heisenberg. En av de mest centrala slutsatserna 
av kvantfysiken var den om den fundamentala osäk-
erhet som råder på kvantnivå. 

Förutom att Einstein alltid hållit principen om san-
ningen i den enkla skönheten högt så hade han 
också alltid trott att universums storskaliga liksom 
småskaliga struktur var möjlig att förstå och förklara. 
Därför vände han sig instinktivt mot kvantfysikens 
hävdande av det råder en fundamental osäkerhet på 
kvantnivå. Han motsatts sig därför Heisenbergs teo-
retiska bevis för denna osäkerhet och försökte under 
många år hitta argument och bevis mot kvantfysik-
en.

Att försöka falsifiera en vetenskaplig teori är ju 
dock helt i sin ordning och dessutom en myck-

et viktig sysselsättning. Men det som enligt Bodanis 
gjorde Einsteins försök att falsifiera kvantfysiken till 
hans största misstag var inte dessa försök till falsi-
fiering i sig. Då Einstein insåg att astronomerna 
hade hitta belägg för att universum utvidgas och 
där med drog tillbaka sin tillagda konstant (lambda) 
bestämde han sig samtidigt, något ologiskt kan tyck-
as, för att aldrig mer låta sanningen i teorins enkel-
het få ge vika för ofullständig empiri. Tillsammans 
med hans ogillande av kvantfysikens stipulerande 
av en fundamental osäkerhet gjorde detta att han 
aldrig kunde förmå sig att erkänna att den växande 
mängden av experimentella bevis faktiskt visade att 
kvantteorin var korrekt och efter många år av mot-

stånd och ett stort antal försök att falsifiera kvant-
teorin gav han till slut upp. 

Mannen som 1915 utkorades till den största fysik-
ern sedan Newton blev långsamt marginaliserad till 
fysikvärldens utkanter och av sina kollegor betrak-
tad som en föredetting. Han fortsatte att verka vid 
sin institution där han hade en liten skara anhäng-
are. Han la under åren fram en del viktiga bidrag till 
den teoretiska fysiken men på grund av sin margin-
alisering fick dessa inget genomslag att tala om och 
sitt sökande efter sanning och skönhet riktade han 
allt mer mot Mozart och Bach. 

Den ledstjärna som vägledde Einstein till hans 
största upptäckter – att enkelheten och skön-

heten i teorin borgade för dess sanning men att detta 
ändå var intet utan empiriska bevis – blev alltså till 
slut också hans fall eftersom han övergav den andra 
halvan och ersatte sin ledstjärna med en absolut tro 
på sanningen i teorin. 
Denna tro gav honom förvisso G=T tillbaka men 
samtidigt kopplade han bort sig själv från hälften av 
det vetenskapliga fält och i princip hela det sociala 
sammanhang som var hans liv.
 
Som en ironisk tvist på historien har dessutom 
”lambda” återkommit från de döda i form av mörk 
energi och man kan undrar vad Einstein skulle tänkt 
om det han fått leva så länge…
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