
Jag är 70-talist och växte upp med barnprogrammet ”5 myror är fler än 4 

elefanter”. Det ledde till att jag blev intresserad av siffror och så småningom 

professor i statistik. På senare år har det också bidragit till att jag ser människan 

som en elefant med en liten myra på ryggen. 

Elefanten är den del av oss som styrs av instinkter och intuition. Myran är vårt 

lilla medvetande som har en ganska begränsad förmåga att styra elefanten. Vår 

hjärna sållar hårt bland all information som tas in av våra sinnen. Bara en liten 

del når medvetandet. Det kan vara en skrämmande tanke, men för mig är det 

spännande och fascinerande att det finns så mycket intryck som vi inte har koll 

på. 

I er utbildning har ni blivit tränade i ett vetenskapligt förhållningssätt. Ett språk 

som gör det möjligt för våra myror att kommunicera med varandra i ett hav av 

oljud och brus. Ett vetenskapligt förhållningssätt ger er möjlighet att navigera 

bland reklam och propaganda. Det är kunskap som ni dagligen kommer att 

använda er av, för det är många som vill dra nytta av att vi är styrda av 

omedvetna känslor; allt från reklamskapare till religiösa ledare och politiker.  

På samma sätt som vi måste förhålla oss till yttre påverkan, behöver vi också 

förhålla oss till våra egna åsikter. Det är lätt att ”tycka till” och lätt att vara 

kategorisk. Men om ni har en tydlig ståndpunkt - prova att fråga er själva: Vad 

skulle kunna få mig att ändra åsikt? Det är ett av Hans Roslings tips för hur vi 

ska kunna vara öppna för nya intryck och inte låsta av fördomar.  

Glöm inte bort att bli vän med elefanten! Att jobba intuitivt ger oss vår kreativa 

förmåga och är grunden till allt skapande, och de där instinkterna som driver 

oss kan vara rätt härliga ibland. 

Om vi ska skapa en bättre värld så behöver vi både vara kreativa och förmedla 

våra idéer klokt. Så gå ut och använd er utbildning. Bli vän med elefanten inom 

er och utmana myran att nå nya höjder. Bemöt propaganda med fakta. Och 

kom ihåg, att även om någon hävdar motsatsen så är 5 myror fler än 4 

elefanter. 

  


