
Lögn, Förbannad Lögn och
Statistik.

“There are three schools of magic.

One: State a tautology, then ring the changes on its corollaries; that’s phi-
losophy.

Two: Record many facts. Try to find a pattern. Then make a wrongguess at
the next fact; that’s science.

Three: Be aware that you live in a malevolent Universe controlled by Mur-
phy’s Law, sometimes offset by Brewster’s Factor; that’s engineering.”

Denna artikel handlar om vad som kallas för “Vetenskapsteori”, dvs teorier-
na bakom naturvetenskaperna. Vad kan vi veta? Hur kan vi överhuvudtaget
veta någonting? Hur kan vi vara säkra på om våra sinnen uppfattar världen
på ett korrekt sätt? Tänk om vi bara hallucinerar?

Denna artikel handlar också om Statistik och varför man kan ljuga med
statistik. Läs den.

1 Axiom och Teorem

Om vi inte får förutsättanågonting alls, då kan vi heller inte veta någonting. Därför
baserar man naturvetenskapen på så kallade axiom. Ett axiom är en lärosats som
ingen ifrågasätter. Alla utgår ifrån att ett axiom är sant. Vilka axiom man använder
sig av kan variera ganska mycket mellan olika sorters vetenskap, exempelpå axiom
kan tex vara: “Noll är inte detsamma som Ett” eller “All verkan har en Orsak”.
Axiom är sådant vi tar för givet. . . eller som forskaren tog för givet.Teorem är
slutsatserna vi kan dra utifrån våra axiom. Teorier är alla våra enskilda teorem
tillsammans.

Observera att en teori baserad på axiomet “Om jag blundar så kan jag Flyga”
inte kommer att överrensstämma speciellt bra med verkligheten, men det kan fort-
farande vara en vetenskaplig teori. Av den anledningen så brukar man vara tvungen
att testa sina teorem med experiment i verkligheten. Om man baserar sitt nya teo-
rem på många axiom (eller på andra teorem) så kan det nämligen bli svårt attvara
riktigt säker på om axiomen är sanna. Man brukar därför säga att ettteorem aldrig
kan bevisas, bara motbevisas och detta är förmodligen hjärtat av all naturvetenskap.
Ett obevisat teorem kallas för enhypotes. Bara inom den renodlade matematiken
finns det bevisade teorem, men det beror ju på att matematiken är någonting som
vi hittat på själva. Det finns ingenting i naturen som säger att “ett plus ett är två”,
faktum är att heltal ofta är ganska meningslösa för att beskriva naturen.
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1.1 Predikatanalys

Predikatanalysen ochimplikationenär grunden för vetenskapsteorin. En implika-
tion är en enkel regel:A ⇒ B, vilket ska utläsas “OmA är sant så ärB sant”. De
flesta missar innebörden av denna definition, nämligen att implikationen inte säger
någonting om vad som ska hända omA inteär sant.

Vad A och B står för är ovesäntligt, implikationen är bara en regel som säger
att om en viss händelse inträffar, så kommer också en speciell annan händelse att
inträffa. Det enda viktiga är attA (ochB) ska varaantingen sanna eller falska. De
får inte vara sanna ibland eller falska ibland. Ofta skriver manA(X) om man vill
attA ska varaberoendeav någonting annat (“X” i det här fallet).A(X) kan då vara
sant eller falskt beroende på vadX byts ut mot, menA(X) måste fortfarande vara
antingen sant eller falskt för samma “X”. A(“träd”) måste alltid vara antingen sant
eller falskt1, det får inte vara sant ibland och falskt ibland – då har man gjort en
felaktig regel.

Både axiom och teorem brukar skrivas som implikationer, eftersom de oftast
är implikationer. Ett litet exempel: “ett plus ett”⇒“två”. Observera att denna regel
inte säger ett skvatt om vad som gäller om det inte finns något “ett plus ett”,vi kan
ändå ha “två”. Även “fem minus tre” är ju två, så om vi inte har “ett plus ett” så
säger våran regel ingenting.

Många misstolkar implikationer och tror att de går åt båda hållen (dvs att både
A⇒ B ochB⇒ A är sanna), men det gör de alltså inte. Se även 1.1.1 “ekvivalens-
begreppet”.

Implikationen kan dessutom vara felaktig i sig. För att en implikation ska vara
riktig så måste denalltid vara sann i sin helhet. Det duger inte med en implikation
som gäller ibland och ibland inte, då är det inte längre naturvetenskap. En implika-
tion som alltid är sann brukar skrivas: För alla möjliga “X” gäller A(X) ⇒ B(X),
därX måste få vara precis vad som hellst. Ofta skriver man dock implikationen så
att den exkluderar alla saker som regeln inte förväntas gälla för, tex så kan man
skriva: För alla “X” gäller “att omX är ett träd som lever på fotosyntes”⇒“det
finns en ljuskälla någonstanns”.

Trots detta är det inte alltid lätt att konstruera en implikation. Den ska åtmin-
stone alltid vara sann för det som den uttalar sig för, men den ska ju hellst säga
någonting intressant också. Det är fullt tillåtet att skriva en regel som sägerA⇒ A,
den är alltid sann men den är också ganska meningslös.

Notera att varje gång vi använder oss av en regel, så konstruerar viomedvetet en
implikation: “om det är sant att jag kan flyga ifall jag blundar”⇒“alla måste kun-
na flyga”. Om regeln vi använder oss av är felaktig, så har vi egentligen gjort en
ny implikation som är meningslös. Den säger ingenting om verkligheten. Våran

1Detta kallas för attA(‘träd”) ärväldefinierat.

2



slutsats kan bli riktig, men den kan lika gärna vara uppåt väggarna fel. Ännu
större risk blir det sedan att vi tar fel beslut, om vi gör ett nytt antagande baser-
at på våran (troligtvis felaktiga) slutsats: “om det är sant att jag kan flygaifall
jag blundar”⇒“alla måste kunna flyga”⇒“jag ska slänga ut hela min familj från
översta våningen så flyger vi till mormor”.

Ytterligare ett exempel, fast ifrån matematikens värld:
Lös ekvationen:

√
x =

√
x+5+1

√
x−

√
x+5 = +1 // Flytta över

x+(x+5)−2
√

x
√

x+5 = 1 // Kvadrera båda leden
x+(x+5)−2

√
x2 +5x = 1 // Multiplicera ihop kvadratrötterna.

2x+5−1 = 2
√

x2 +5x // Flytta om
4x2 +16+16x = 4(x2 +5x) // Kvadrera igen båda leden
x2 +4+4x = x2 +5x // Dividera med fyra
x = 4 // Dra ifrånx2 +4x från båda leden.

Och här skriver den glada studenten att svaret är attx är 4.
Det är fel, titta bara vad som händer när vi testar det vänstra och högraledet var
för sig (medx = 4):

√
4 = 2 och

√
4+5+1 = 4. Ändå är beräkningen fullständigt

korrekt utförd, så vad är då felet? Jo när vi löste ekvationen så konstruerade vi
egentligen en implikation först av allt: “om

√
x =

√
x+5+1”=⇒“x = 4” Det är

bara det att
√

x+5+1 är en felaktig ekvation - den saknar lösningar! Vad vi räk-
nade ut var vad “x” skulle ha varit om ekvationen var riktig. Jag är medveten om att
många personer har svårt för att hänga med i matematik, men jag ville ta med det
här exemplet ändå eftersom förvånansvärt många forskare har en nästan religiös
tro på att om man får ett svar med hjälp av lite matematik så måste det också vara
ett sanningsenligt svar. Det här är faktiskt ett ganska bra exempel atttrycka upp i
ansiktet på siffernissarna: Du kan få ett svar som ser riktigt ut även om du har en
felaktig teori bakom. Det gör felaktiga teorier väldigt farliga.

1.1.1 Ekvivalensbegreppet

Ofta är vi intresserade av att beskriva ett likhetsförhållande, tex om ettvisst ämne
orsakar en viss sjukdom. Detta är egentligen två implikationspilar för vi vill inte
bara veta om ämnet kan orsaka den givna sjukdomen. Vi vill även veta omden
givna sjukdomen alltid orsakas av ämnet. Detta kallas förekvivalensoch skrivs
(A⇒ B ochB⇒ A ), eller kortareA⇐⇒ B.

Observera att det inte alltid är inte är såpass enkelt att påvisa ekvivalenssom
att påvisa de båda implikationspilarna var för sig (för de måste gälla samtidigt). Vi
kan dock utnyttja det faktum att ekvivalens innebär att vi alltid kommer tillbaka till
utgångspunkten när vi följer implikationerna runt (tex att “lite luft”⇒ “kvävn-
ing” ⇒ “lite luft”). Som exempel kan nämnas att stenar kan orsaka skrubbsår
och skrubbsår kan orsakas av stenar, men det är inte säkert att ett givet skrubbsår
beror på en sten. Ekvivalens är ett mycket starkt påstående, översatt till medicinska
termer betyder det attA orsakerB, menB kan botas genom attA elimineras.
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Vanligtvis är vi inte så bortskämda att vi tydligt kan visa attA⇒ B⇒ A gäller.
Istället får vi nöja oss med att ta reda på om de båda implikationerna sammanfaller,
och förhoppningsvis kan vi även få reda på om implikationernaalltid sammanfall-
er. Om implikationerna alltid sammanfaller kan vi på mycket goda grunder hävda
att där finns en ekvivalens.

2 Statistik

Statistik var ursprungligen en del av matematiken, men räknas idag som en fristående
vetenskap. Statistiken försöker ge en matematisk hantering av det faktum attvärlden
inte beter sig lika snällt som i matematikernas ekvationer. Vi kan få felaktiga
uppgifter, vi kan bli lurade, mätinstrumenten kan gå sönder och vi kanske mis-
sar viktiga uppgifter. En statistiker samlar på sig en massa exempel ifrån naturen
och försöker sedan utifrån dessa gissa sig fram till hur hela naturen fungerar. Det
vanligaste arbetet för en statistiker är att beräkna hur troligt det är att ettvisst resul-
tat beror på slumpen (dvs slarv, trasiga instrument, med mera). Detta resulterar i ett
mått som kallassignifikans. Om man bara säger signifikans så brukar man oftast
mena en signifikansnivå på 5%, vilket betyder: Om våra data ärnormalfördelade
så är våra mätvärden med 95% sannolikhet riktiga (dvs med 5% sannolikhet så är
de bara skit). Jag skulle vilja poängtera några saker här:

1. För det första så betyder 5% signifikans att i ett fall av 20 (100/5 = 20) så
är ett givet mätvärde felaktigt. Om vi drar en slutsats med 5% signifikans så
är den fel i ett fall av 20. Det är ganska mycket, så man ska alltid fråga sig
vilken signifikansnivå som gäller för en statistisk analys.

2. Signifikansen är bara ett mått på hur stor sannolikheten är för attslumpenhar
orsakat mätvärdena. Även korrekta mätvärden kan vara manipulerade,eller
beroende av saker som vi inte hade tänkt att mäta.Det finns ingen statistisk
analys som kan kompensera bort okända felkällor!

Om vi har tagit våra mätvärden med olika mätmetoder, om vi har mätt olika
saker vid olika tillfällen, eller rent av har ljugit folk rakt upp i ansiktet så är
det inte säkert att signifikansanalysen kan upptäcka detta! Därför skavarje
seriös statistik bifogas med detaljerade anvisningar på hur värdena har blivit
uppmätta.

3. För det fjärde så är är inte alla naturliga data normalfördelade, bara omman
känner till hur värdena är fördelade så kan man räkna om dem till en nor-
malfördelning.

Signifikans kan egentligen bara beräknas korrekt om vi redan känner till “rätt
svar” på förhand, dvs vi vet redan vad vi förväntas få för värdeenligt någon teori
som förhoppningsvis är korrekt. Ofta sätter man upp två motsatta hypoteserså
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att åtminstone en måste vara rätt, och så gör man två signifikansanalyser. Sig-
nifikansen blir då ett mått på hur stort stöd mätvärdena ger till vardera hypotesen.

2.1 Korrelationer

Att göra enkorrelationär att ta fram ett statistiskt mått på hur sannolikt det är att
ett givet samband (en viss implikation) beror på slumpen. De flesta korrelations-
beräkningar bygger på normalfördelat data. Korrelationer är väldigt bra verktyg
för en forskare som känner till de bakomliggande teorierna, och kan hantera dem.
Tyvärr är korrelationer även livsfarliga, folk har blivit dödade på grund av feltolka-
de korrelationer. Det finns inget bättre än en ordentlig korrelation för den som vill
bevisa att svart är vitt och sant är falskt.

En korrelationsanalys består egentligen av att man sätter upp en massa implika-
tioner. Man har en implikation per testvärde:

1. “första testvärdet”⇒“våran hypotes”

2. “andra testvärdet”⇒“våran hypotes”

3. “tredje testvärdet”⇒“våran hypotes”

osv...
Sedan gör man en signifikansanalys av resultatet. En hög signifikans (lågtsig-
nifikansvärde!) säger att sambandet troligtvis inte är slumpartat. En låg signifikans
betyderatt vi inte vet någonting. Återigen vill jag påpeka att en låg signifikans
faktiskt inte betyder att vårat teorem är falskt, utan att vi inte vet. Detta betyder att
att manaldrig kan bevisanågontingmed en korrelationsanalys, däremot kan man
anta saker på sannolika grunder. Framför allt så går det inte att med hjälp av en
korrelationsanalys ta reda på denriktiga anledningen till ett visst utfall. Det gäller
alltså att verkligen veta vad man letar efter och inte bara nöjer sig med en hög kor-
relation. För en djupt engagerad forskare som verkligenvill att världen ska vara på
ett visst sätt, är det inga problem med att hitta höga korrelationer.

Ett utav de största felen som görs i samband med korrelationsanalyser, ärnär
man hittar på sitt teoremefteratt man har gjort sin korrelationsanalys. Detta kallas
atthypostasera.

2.1.1 Hypostaseringar

Människans hjärna är konstruerad för att sammanfatta världen på ett enkelt sätt.
Lite vanvördigt kan man säga att våran hjärna är satt i ständig beredskap att ut-
föra en korrelationsanalys mellan våra infall och våra erfarenheter, resultatet blir
känslor och nya infall. Både våran förmåga att analysera omvärlden ochsaker som
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vi talar tyst om, som tex rasism, kan direkt härledas till våran inbyggda förmåga att
hitta på regler och grupperingar för allt mellan himmel och jord.

Att hypostasera är att ge ett verkligt väsen åt någonting abstrakt, dvs när vi
börjar tänka på implikationerna själva som om de var faktiska företeleser och inte
regler som vi själva har hittat på. Vanliga exempel är när vi pratar om Våldet,
Ondskan eller Det Rätta. Det finns förmodligen ingen som kan ge en definition på
Det Rätta, som alla håller med om och som alltid är sann. Ändå tänker vi på Det
Rätta med stort “R” som om det var ett faktiskt väsen som vi kan rådfråga om våra
spörsmål i livet. I religiösa och vardagsfilosofiska göromål så är det inte något fel
med detta. Inom naturvetenskapen är det en dödssynd!

Det har hänt, och händer alltjämt, att forskare använder korrelationer för att kon-
struera sina teorem. Dvs först samlar de ihop statistiska data, sedan försöker man
hitta en korrelation inom datamängden. När de väl har hittat en tydlig korrelation,
så upphöjes den till ett teorem. Detta är djupt felaktigt och genererar “vetenskap”
utan någon som hellst förankring i verkligheten. På detta sätt kan vi få vilket svar
vi vill!

Kom ihåg att en korrelationsanalys egentligen sätter upp en massa implikation-
er. Tillsammans bildar de en hypotes (en obevisad teori). Om en enda av dessa im-
plikationer (teorem) är fel, så är hela hypotesen fel. Statistisk analys låter oss dock
slippa se enstaka fel - själva poängen med statistik är ju att få en sammanfattning.
Ett värde som inte passar in kommer att sållas bort av korrelationsanalysen med
ganska hög sannolikhet, men vår “bevisade” teori är fortfarande fel.Det finns ett
matematiskt bevis för att ett enda felaktigt teorem är tillräckligt för att hela teorin
ska bli totalt värdelös - en teori som baseras på ett enda felaktigt antagande kan
bevisa vad som hellst. Detta är rena guldgruvan för oseriösa forskaresom till varje
pris vill bevisa sin personliga hypotes, eller kanske sin arbetsgivares ekonomiska
intresse. . . men även seriösa forskare har gått i fällan mer än en gång.Om man
verkligenvill hitta ett samband, så kommer man förr eller senare att hitta ett sam-
band.

Det effektivaste sättet att konstruera hypostaseringar är att försöka korrelera
“någonting vanligt”⇒“någonting annat vanligt”, utan någon bakomliggande ide
om varför de skulle finnas ett samband. Två vanliga företelser är nämligenkorrel-
erade med nästan 100% sannolikhet, bara för att de är vanliga. Det finnsen nästan
perfekt korrelation mellan statsministerns lön, universums expansion och omkret-
sen på trädet utanför mitt fönster. Samtliga växer nämligen med tiden och det är
egentligen det som våran korrelationsanalys kommer att upptäcka. Om vi nu istäl-
let stirrar oss blinda på det fina korrelationen, så kanske vi hittar på en hypotes som
säger att statsministern kontrollerar universum. Nu har vi en totalt felaktig hypotes,
men den ser riktig ut - vi har ju statistiska bevis för den.
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2.2 Statistikens användningsområden

Så, vad kan man då egentligen göra med statistik? Jo man kan bland annatavfärda
hypoteser. Det räcker med ett enda fall där vi kan visa att hypotesen inte stämmer,
för att den ska kunna avfärdas. För att hypotesen verkligen ska kunna bevisas så
måste vi visa att den stämmeri samtliga tänkbara fall, och det är en mycket tyngre
bevisbörda.

De flesta hypoteser inom naturvetenskapen kommer därför aldrig att bli slut-
giltigt bevisade och det händer till och med att hela teorier blir omkullkastade och
avfärdade. Signifikansanalys kan hjälpa oss att undersöka hur sannolikt det verk-
ligen är att de komprometterande uppgifterna är riktiga. Korrelationsanalysen kan
hjälpa oss att undersöka hur troligt det är på rent statistiska grunder attvåran teori
inte beror på ett slumpartat samband(vilket inte är det samma som att den är rätt).

Är det då fel att sammanställa trender eller göra sammanfattningar med statis-
tik? Är det fel att tex säga att 67% av sjöfåglarna skadas av oljeutsläpp (Obs!
Uppgift tagen helt ur luften!)? Nej, det är det naturligtvis inte - inte om man vet
att sjöfåglarna verkligen har skadas av oljeutsläpp. Däremot skulle det vara fel om
man bara hade sammanställt antalet skadade sjöfåglar och korrelerat mot antalet
oljeutsläpp, men hur avgör man skillnaden om man bara får se en siffra?

Man kan faktiskt även använda statistik för att leta efter intressanta samband,
men bara om man också följer upp och undersöker sambandet med andra metoder.
Man kommer nämligen att få en fruktansvärd massa nonsens på köpet. Statistik
är ett kraftfullt verktyg, men inte mer. Det kan inte förklara hur världen fungerar.
Du måste själv förstå vad du har hittat. Så kallade vetenskapliga arbeten som helt
baseras på statistisk analys, eller som hänger sig åt enbart statistisk bevisföring utan
att ha någon ide om varför just deras hypotes skulle vara sann - de kandu slänga i
papperskorgen direkt.

Med en klatchig sammanfattning: Man kan bara säga att “min teori emotsägs
inte av statistiska data”, däremot är det fullständigt fel att säga “min teori stöds
av statistiska data”. Skillnaden kan tyckas vara en lek med ord, men det är den
skillnaden som separerar fantasi från vetenskap.

2.3 Några exempel

Här kommer ett axplock felaktig statistik ur dagens debatt. Jag vill dock poängtera
att jag faktiskt inte säger att resultaten man kommit fram till är fel - bara att vi inte
vet mera nu än innan rapporterna publicerades. Kort sagt, här är en lista av saker
som vi inte vet någonting om eftersom materialet inte har studerats på korrekt sätt.
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Sprit. Jag har skummat igenom ett flertal av de forskningsrapporter sompåstår att
sprit är nyttigt för hjärtat. Det finns inte en enda som har använt statistiken
på korrekt sätt. Samtliga av dessa rapporter har helt enkelt samlat på sig data
och sedan försökt hitta en korrelation mellan sprit och friskhet. Samtliga av
dessa arbeten harutgått ifrån att det är just spriten som är upphovet till den
påstådda hälsoeffekten, inte ifall personen är utåtriktad, ifall personen umgås
mycket (och därmed kanske rör sig mycket) eller om det kan vara någonting
som de får i sig i samband med spriten (färgämnen ifrån bärskalen?).

Fetma. Vi blir feta för att vi inte rör oss. Så sant... men varför blir isåfall en del
feta trots att de rör sig, och varför blir en del inte feta trots att de inte rör sig?
Vi blir feta av fett sägs det, men hur kan det komma sig att folk i somliga
kulturer kan äta mängder av fett utan att bli feta (innuiter, massajer, samer
mfl)? Hur kommer det sig att man kan bli fet på “fettfri” mat?

Ekonomi. I princip hela den ekonomiska vetenskapen bygger på axiomet “Till-
gång och efterfrågan styr marknaden”. Ekonomerna är själva pinsamt med-
vetna om att detta inte alltid är sant ens i en marknadsekonomi. Ekonomin
innehåller förvisso riktig vetenskap, men så länge inte hela den ekonomiska
läran bygger på axiom som alltid är sanna, kommer heller inte ekonomin
som helhet att räknas till naturvetenskaperna.

Östrogen. Fallet med östrogenets farlighet har man baserathelt och hålletpå
statistiska analyser. Det betyder att dessa rapporter inte säger någonting alls.
Östrogen kanske är farligt, eller också inte. Man bör dock notera att östrogen
är ett utav naturens vanligaste hormoner och att frånvaron av östrogenockså
tycks vara farligt. I miljösammanhang finns det en sammanblandning mellan
östrogen ochöstrogenlika gifter, som tex dioxin. Detta är gifter som förstör
eller stör hormonsystemet, ett bättre ord hade nog varit hormonhärmande
gifter. Anledningen att man aldrig talar om testosteronlika gifter, beror nog
huvudsakligen på att testosteron är svårare att mäta och dessutom har stora
mängder testosteron östrogena egenskaper, för det är inte mycket somskiljer
de båda hormonerna åt. Båda hormonerna kan omvandlas i varandra.

Miljödebatten. Finns hur många exempel som hellst. Slå upp din närmaste tid-
ning och leta efter någonting i stil med “Forskare bevisar att dioxin påverkar
kycklingar positivt” eller “Skogen växer bättre med avgaser”.
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