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"Det här är en bok som innehåller ytterst få siffror. Istället handlar den om möten med människor som öppnat mina
ögon." - Hans Roslingu003cbr /u003eu003cbr /u003eDet var fakta som hjälpte honom att förklara hur världen
fungerar. Men det var nyfikenhet och engagemang som gjorde Hans Rosling till vår tids mest folkkära forskare.u003cbr
/u003eu003cbr /u003eHur jag lärde mig förstå världen är Hans Roslings egen berättelse om hur en ung man från enkla
omständigheter kunde använda vetenskapen för att ta sig ut i världen och förklara den på nytt. Han skriver öppet och
personligt om sitt liv och sina svåraste beslut - oavsett om de fattades på akutmottagningen i Moçambique, med
makthavarna i Davos eller i den egna familjevardagen.u003cbr /u003eu003cbr /u003eI samarbete med journalisten
Fanny Härgestam har Hans Rosling skrivit sina memoarer med samma berättarglädje som fick en hel värld att lyssna
när han talade.u003cbr /u003eu003cbr /u003eUR HANS ROSLINGS FÖRORDu003cbr /u003eEtt telefonsamtal den 5
februari 2016 gjorde det bråttom att skriva böcker. Min läkare ringde och berättade att jag hade bukspottkörtelcancer.
Jag var förberedd på de dåliga nyheterna. Samtalet den eftermiddagen var bara bekräftelsen på vad som gradvis blivit
uppenbart för mig under de senaste dagarnas läkarundersökningar. Prognosen var dålig. Jag hade ungefär ett år kvar
att leva.u003cbr /u003eu003cbr /u003eJag grät största delen av den fredagskvällen. Som tur var hade jag Agneta, min
ungdomskärlek och fru. Med henne som tröst, och med våra barns och vänners stöd, kunde jag anpassa mig till den
nya verkligheten. Jag skulle inte dö kommande månad. Livet skulle fortsätta trots den dödliga sjukdomen. Jag skulle
kunna njuta av livet åtminstone under våren och sommaren.u003cbr /u003eu003cbr /u003eCancern har gjort min
dagsform oförutsägbar. Därför har också mitt arbete förändrats. Bara några dagar efter sjukdomsbeskedet ställde jag
in samtliga föreläsningar samt film- och TV-produktioner. Detta var ledsamt att göra, men jag hade inget val.
Dessutom kunde jag stå ut med den dramatiska förändringen av en specifik anledning. Någonting annat stod nämligen
överst på min önskelista: att få skriva boken Factfulness tillsammans med min son Ola och hans fru Anna. Vi har
jobbat ihop med folkbildning i 18 år och tillsammans grundat stiftelsen Gapminder.u003cbr /u003eu003cbr /u003eDet
var under hösten 2015 som Anna och Ola kom på bokkonceptet och titeln. Boken var redan tänkt att skrivas av oss tre
under kommande år, parallellt med vårt pågående arbete för Gapminder. Min cancer gjorde det bara än mer
brådskande för mig.u003cbr /u003eu003cbr /u003eSnart visade det sig att materialet skulle räcka till två böcker.
Medan Factfulness handlar om varför vi människor har så svårt att förstå utvecklingen i världen, handlar den här
boken om mig och hur jag kom att förstå världen. Det här är alltså en bok som innehåller ytterst få siffror. Istället
handlar den om möten med människor som öppnat mina ögon. Fått mig att tänka om.u003cbr /u003eu003cbr
/u003eHans Rosling, januari 2017
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