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 Factfulness: Tio knep som        
 hjälper dig att förstå världen 
  Av Hans Rosling med Anna  
  Rosling och Ola Rosling 
  Natur & Kultur 2018 
   

   Även för den som har både roats och lärt av 
Hans Rosling på tv och Youtube finns mycket 
nytt i denna bok. Diagrammen är visserligen 
inte rörliga, men desto fler. Lekfullheten har 
dämpats något, vilket snarast gör tankarna än 
tydligare. En bok för dem som är nyfikna på 
världen och dess utveckling. Huvudtesen är 
att det inte längre finns några u-länder – de 
flesta är i stället medelinkomstländer. 
   Innehållet är disponerat enligt tio ”drama-
tiska instinkter” som handlar om de typiska 
feltolkningar av information som vi män-
niskor vanligen gör. 
 
 

  
  Mina chefredaktörer:  
   DN 1964–2014 
   Av Clas Barkman 
   Atlantis 2014 
 
   
 

   Dagens Nyheter är inte vilken tidning som 
helst. Den är rikslikaren bland Sveriges 
tryckta medier och därmed slutstation för 
många skickliga journalister, och den har den 
mest åtråvärda tribunen i landet: DN Debatt. 
   Clas Barkman började på DN redan 1971 
och har bland annat varit utrikeskorrespon-
dent och redaktionschef. Här har han inter-
vjuat samtliga chefredaktörer som han samar-
betat med – så många som elva, faktiskt! 
Dagens Nyheter, som för de flesta av dess 
läsare är en institution, nästan en bastion, blir 
i denna välskrivna bok förmänskligad, ofta 
mer genom hårt jobb och konflikter än genom 
arbetsglädje. 
 

  
 
  Den kinesiska drömmen: Xi,    
  makten och utmaningarna 
  Av Börje Ljunggren 
  Hjalmarson & Högberg 2017 
 
    

   Vill man förstå Kina och Kinas ledarskap – 
och vem vill inte det? – är denna bok oumbär-
lig. Börje Ljunggren har lämpligast möjliga 
bakgrund: Sveriges ambassadör i Kina i bör-
jan av 2000-talet, före dess på samma post i 
Vietnam, han är före detta Asienchef och 
biträdande generaldirektör på Sida, chef för 
UD:s Asienenhet och har doktorerat på 
reformprocesser i Sydostasien. 
   Den utförliga texten – boken är på 600 sidor 
– är både nyktert saklig och påtagligt kritisk 
mot att repressionen i Kina tilltar och att civil-
samhället i landet blir alltmer kringskuret. 
 
    

 
   Alternativa fakta: Om kun- 
   skapen och dess fiender 
   Av Åsa Wikforss 
   Fri Tanke 2019   
   (pocketutgåva) 
 

   Kan någonting vara sant för mig, men inte 
för dig? Eller är sanning något objektivt?  
Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid 
Stockholms universitet, diskuterar det om-
diskuterade fenomenet fakta- och kunskaps-
resistens. 
   Vår kunskap om världen är i hög grad social. 
Det mesta som vi vet (eller tror att vi vet) har 
vi hört från andra människor. Det gör att vi 
kan skaffa kunskap på ett sätt som inga andra 
djur kan, men det gör oss också sårbara för 
påhittade nyheter, lögner och propaganda. 
Hur kan vi rusta vårt försvar mot det falska 
och ogrundade? Och hur gör vi för att rätta 
felen? 
 
 


