
skedde vid denna tid ett skifte i synen 
på hur samhället fungerar och hur vi kan 
förklara och förstå omvärlden.
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Idag kan det kännas självklart att det är 
möjligt att beskriva världen i probabilis-
tiska termer, men det har inte alltid varit 
självklart att uppfatta världen på detta 
sätt. Först runt år 1840 blev det vanligt 
att uppfatta numeriska regelbundenheter 
som lagar för samhället, ett sätt att tänka 
på som var okänt några få decennier tidi-
gare. Denna förändring sammanföll med 
en kvantifiering av vetenskapen, då pre-
cisa kvantitativa mått också började spela 
en central roll inom fysiken och kemin.

Data som insamlats många år i rad på 

enskilda fenomen hade uppvisat en för-
vånande nivå av regularitet, och som en 
följd började regelbundenheterna upp-
fattas som konstanta samhälleliga lagar. 
Det fanns plötsligt en ”naturlig” nivå 
av sjukdom, död och kriminalitet som 
gjorde det möjligt att beskriva skillnader 
mellan nationer i termer av statistiska 
skillnader i till exempel den genomsnitt-
liga livslängden.
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Adolphe Quetelet började på 1830-talet 
använda det som senare har blivit känt 
som normalfördelningen för att beskri-
va sociala fenomen med sin konstruk-
tion av ”den genomsnittliga mannen” 
baserad på en rad beskrivningar av de 
kännetecken som utmärker befolkning-
en i genomsnitt. Även om hans metoder 
var bristfälliga, blev den genomsnittliga 
mannen för Quetelet ett ideal för hur 
människan borde vara – avvikelser från 
det normala var onaturliga och måste 
botas. Detta medan andra var mera in-
tresserade av ytterligheterna och hur ex-
ceptionella egenskaper kunde nedärvas.

Francis Galton (1822-1911) – halvkusin 
till Charles Darwin – vidareutvecklade 
Quetelets idéer. Galton var intresserad av 
biologisk ärftlighet och förknippas ofta 
med uppkomsten av tanken om rashygi-
en, och han var övertygad om att de flesta 
mänskliga egenskaperna var ärftliga. Han 
undersökte därför sambandet mellan för-
äldrars och barns egenskaper med avse-
ende på en rad olika faktorer. Men även 
om det fanns ett visst samband fanns det 
också till exempel en tendens till att bar-
nen till extremt högväxta individer när-
made sig medelvärdet, eftersom de var 
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AXPLOCK

Datorgenererat nonsens

År 2005 väckte forskarstude-
randena Jeremy Stribling, 
Max Krohn och Dan Agu-

ayo på Massachusetts Institute of 
Technology i USA stor uppmärk-
samhet då de fick en bluffartikel 
antagen för att presenteras på en 
konferens i datavetenskap. Den 
”vetenskapliga” artikeln hade de 
genererat automatiskt med hjälp 
av ett dataprogram som de skrivit. 
De hade alltså inte själva skrivit 
ett ord på artikeln. Den antogs 
till 2005 års upplaga av WMSCI 
(World Multi-Conference on Sys-
temics, Cybernetics and Informa-
tics), som har rykte om sig att ha 
låga kvalitetskrav på de artiklar 
som antas.

Avsikten med bluffen var att prö-
va om det var möjligt att få med en 
artikel bestående av datorgenererat 
nonsens. De sände in två artiklar 
varav ”Rooter: A Methodology for 
the Typical Unification of Access 
Points and Redundancy” blev an-
tagen som en icke-granskad (non-
reviewed) artikel. Det vill säga, 
ingen hade läst den, men den blev 
antagen i alla fall.

De hade inte tillräckligt med 
pengar för att delta i konferensen, 
som dessutom krävde 390 dollar 
för att publicera artikeln i sam-
manställningen av konferensens 
artiklar. I hopp om att få dona-
tioner gjorde de en nätsida där 
vem som helst kunde generera en 
artikel i datavetenskap med hjälp 
av SCIgen, som programmet kall-
las, och där man kunde skänka en 
summa pengar för deras konfe-
rensresa. På tre dygn lyckades de 
få in över 2000 dollar och saken 
lyftes upp av stora nyhetsbolag 
som CNN och BBC. Denna upp-
märksamhet nådde förstås också 
arrangörerna av WMSCI 2005 och 
”författarna” fick beskedet att de 
inte längre var välkomna.

Sedan dess har fler bluffartiklar 
genererats med SCIgen och antagits 
av tvivelaktiga tidskrifter och konfe-
renser. WMSCI fortsätter att ordnas 
varje år och deras hemsida innehål-
ler en lång och aningen långsökt 
förklaring till varför vissa av de 
antagna artiklarna är av låg kvalitet 
– men inte ett ord om SCIgen.

Kim-Erik Berts

http://pdos.csail.mit.edu/scigen/
http://www.iiis2009.org/wmsci/

kortare än sina föräldrar. Galton insåg att 
förhållandet mellan föräldrarnas och bar-
nens egenskaper var mera komplicerat än 
han först antagit.
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Detta ledde till den idé som i dag benämns 
”regression mot medelvärdet”, i Galtons 
termer ”regression mot medelmåttighet”, 
som han utvecklade i slutet av 1800-talet. 
En konsekvens av detta var också idén om 
korrelationsbegreppet och därmed förut-
sättningen för regressionsanalys, som gör 
det möjligt att analysera samband mellan 
variabler. Denna metod hör ännu idag till 
de mest använda statistiska metoderna, 
även om den med tiden har raffinerats 
och vidareutvecklats.

De statistiska metoderna utvecklades 
i ett raskt tempo på 1900-talet och har 
gjort det möjligt att använda statistiken 
till att belysa en rad olika fenomen. De 
statistiska teknikerna vidareutvecklades 
sedan av bland annat Galtons lärjunge 
Karl Pearson, som innehade den första 
professuren i matematisk statistik och 
utvecklade väsentliga statistiska verktyg 
som den multivariata statistiska analysen 
och chi2-testet. 

Han bidrog därmed också till att utveckla 
möjligheten för statistisk inferens, när san-
nolikheter används till att beskriva okända 
enheter utgående från de data som finns 
tillgängliga, med andra ord att på basis av 
ett urval kunna uttala sig om en popula-
tion. Här har normalfördelningen också en 
central roll, men den har blivit komplette-
rad med andra statistiska fördelningar, var 
dataobservationerna inte grupperar sig 
jämnt rund medelvärdet.
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I dag får vi dagligen ta del av nya ”statistis-
ka upplysningar” i dagstidningen. Datorns 
frammarsch har gjort det lättare att produ-
cera och sprida statistik, vilket medverkar 
till en lavin av statistiska upplysningar, i 
vilkengårdagens sanningar imorgon mot-
sägs av helt nya forskningsrön. 

Det finns fog för en viss skepsis gen-
temot de många undersökningar som 
på statistiska grunder hävdar nya forsk-
ningsrön som motsäger tidigare resul-
tat. Resultaten av alla undersökningar 
baserade på statistiska uträkningar är 
beroende av vilka variabler som inklu-
deras, hur de mäts, hur sammanhang 
mellan variablerna modelleras, och vilka 
antagningar som görs om deras frekven-

ser. Men vissa fenomen är svåra att mäta 
precist, vilket medför att de antingen 
utesluts från analyser eller inkluderas, 
men mäts på ett otillfredsställande sätt. 
Statistiska analyser ger alltså inte objek-
tiva svar på frågor, utan är alltid till en 
viss del beroende av forskningens kuty-
mer och forskarens förförståelse. Dessa 
förbehåll lyfts sällan fram när resultaten 
publiceras i vetenskapliga tidskrifter, och 
inte alls när de populariseras i medierna, 
där probabilistiska samband behäftade 
med en massa om och men presenteras 
som kausala mekanismer.

Att det finns utrymme för skepsis inne-
bär inte nödvändigtvis att de statistiska 
analyserna ger felaktiga konklusioner, 
men innebär en högre grad av osäkerhet. 
Det är värt att komma ihåg att statistik en-
bart är ett redskap i försöket på att uppnå 
klarhet: det kan brukas och missbrukas. 
Statistik ger inte alla svar, men kan vara till 
hjälp i försöket på att uppnå dem.

Henrik Serup Christensen
är doktorand i statsvetenskap 

vid Åbo Akademi
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”Idag kan det kännas självklart att 

det är möjligt att beskriva världen 

i probablilistiska termer, men det 

har inte alltid varit självklart att 

uppfatta världen på detta sätt.”


