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Sensationella observationer uppmärksammas och publiceras. Nyheten ovan har florerat i media och baseras på ytterst begränsade 
observationer in vitro. Vi bör nog fortsätta äta rabarber främst för att det är gott!

statistik



   pharma industry nr 3-19   43

Enkelt förklarat kan man säga att publikationsbias 
innebär att spännande och positiva (statistiskt sig-
nifikanta) resultat uppmärksammas och publiceras 

i högre utsträckning än negativa (och därmed mindre sen-
sationella) resultat. Eftersom negativa studier publiceras i 
mindre utsträckning blir de positiva studierna, som ibland 
är falskt positiva, överrepresenterade och resultatet vi be-
traktar därför felaktigt.

En annan form av snedvridning är publicering av ”case 
reports” som ofta får tyngd i debatten men som är väldigt 
svåra att bedöma, både med avseende på relevans men ock-
så hur frekvent något förekommer. En bra case report är 
intressant och kan vara en signal om att en biverkan eller 
effekt bör uppmärksammas, men kan inte användas för att 
bedöma hur vanligt förekommande något är. Jämför histo-
rierna om att ”min granne rökte tre paket om dagen och 
levde till han var 95 år”. Ett spännande undantag gör inte 
något till sanning.

Allt börjar med typ I-fel …
Vi har pratat mycket om typ I-fel i tidigare nummer av PI 
(flera olika sammanhang). I korthet innebär ett typ I-fel att 
man felaktigt drar slutsatsen att det finns en skillnad i be-
handlingseffekt mellan två behandlingar medan sanningen 
egentligen är att det inte är någon skillnad i behandlingsef-
fekt. Risken för att göra ett typ I-fel är 5 procent (om man 
väljer p<0,05 som gräns för statistisk signifikans). Den här 
typen av misstag i statistiska analyser går aldrig att skydda 
sig emot – vi har alltid 5 procents risk att dra en felaktig 
slutsats om signifikant skillnad. Det hänger ihop med att 
vi drar våra slutsatser på ett begränsat antal patienter i en 
klinisk studie och inte har data från hela den möjliga po-

pulationen – då hade vi haft den exakta sanningen. Typ 
I-felsrisken betyder att en av 20 studier blir signifikant av 
en slump. Publikationsbias handlar om att de signifikanta 
studierna har störst chans att publiceras.

Publikationsbias är främst ett 
problem för mindre studier
Eftersom risken alltid är 5 procent för falsk signifikans, 
varför är publikationsbias då ett större problem för mindre 
studier? Den främsta orsaken är att det görs väldigt många 
fler mindre studier. Och att en liten studie med neutrala 
eller negativa resultat har mindre möjligheter att bli pub-
licerad. Säg att vi har tjugo små studier som undersöker 
om ginseng skyddar mot halsfluss. Säg att sanningen är 
att ginseng inte har någon effekt alls mot halsfluss, men 
på grund av hur statistik fungerar kommer i alla fall en av 
dessa studier visa ett signifikant resultat. Vilken av dessa 
20 studier har störst sannolikhet att väljas ut för publicering 
(och kanske löpsedeln för Aftonblaskan)? Självklart en stu-

Varför är det större chans att något 
publiceras om det INTE ÄR SANT?
Det låter ju helt bakvänt, men faktum är att studier med statistiskt signifikanta 
resultat och sensationella medicinska nyheter har större sannolikhet att nå media 
än ”jasså-nyheter”, även om de inte är sanna. Anna Törner förklarar varför i denna 
intressanta artikel. 

Det hänger ihop med 
att vi drar våra slutsatser 

på ett begränsat antal patienter 
i en klinisk studie och inte 
har data från hela den möjliga 
populationen – då hade vi 
haft den exakta sanningen.
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die som visar att ginseng fungerar mot halsfluss. 
Hade vi som läsare haft tillgång till alla studier, 
nitton negativa studier och en som visar att gin-
seng skyddar mot halsfluss, hade vi kanske dragit 
slutsatsen att detta inte fungerar, men eftersom vi 
bara får tillgång till studien med signifikanta re-
sultat blir det lätt ”sanning”. När det gäller större 
studier görs det betydligt färre studier och när en 
stor studie visar negativa eller neutrala resultat så 
har den större sannolikhet att publiceras. Generellt 
kan man därför säga att problem knutna till publi-
kationsbias är mindre för större studier.

Små studier kan ge mer ”extrema” resultat
Generell gäller att ju större en studie är, desto mer 
kan vi lita på att resultaten, till exempel en skattad 
skillnad i behandlingseffekt ligger närmare san-
ningen; på statistikspråk kallas detta ofta ”Stora 
talens lag”. Avvikelser jämnar ut sig i stora studier 
och det observerade resultatet ligger närmare san-
ningen. Konstigt nog betyder det inte att risken för 
en falsk statistisk signifikans blir mindre i en stor 
studie, den är alltid 5 procent om vi väljer p<0,05. 
Det som skiljer är att när en liten studie blir signifi-
kant av en slump så handlar det oftast om en större 
effekt, annars hade resultaten inte blivit statistiskt 
signifikanta. Det betyder att de mest spännande 
udda resultaten ofta kommer från små studier. 
Små signifikanta studier är därför spännande men 
måste utvärderas med lagom dos skepticism – spe-
ciellt om det inte finns ytterligare studier som visar 
samma sak.

Små studier har ofta lägre trovärdighet 
också av andra orsaker
Som diskuterat ovan är små studier ofta utsatta 
för publikationsbias och p-värdet betyder därför 
inte det vi förväntar att det betyder – att det är 5 
procents risk att detta är en studie med ett falsk 
positivt resultat. Det finns också andra problem 
med trovärdighet när det gäller mindre studier, till 
exempel att patientpopulationen kan vara hårdare 
selekterad och att studien gjorts av mindre profes-
sionella aktörer. Rent statistiskt är p-värdet lika 
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Att vi alla nu är en del av Gullers Grupp innebär idel 
fördelar, både för dig som kund och oss. Alla vi från 

möjlighet att utnyttja de nya för delarna som en byrå 
med drygt 200 medarbetare och kontor i Stockholm, 
Göteborg, Malmö, Umeå och Sundsvall kan erbjuda. 
Till exempel får du allt från digital strategi, PR till 
nudging under samma tak. Parar du ihop det med 
Ellermore och Qres väldokumenterade styrkor inom 
läkemedels    kommunikation, internationell B2B och 
konsument reklam så kan vi få en riktigt spännande 
framtid tillsammans.   
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trovärdigt i en mindre studie som en större. Man 
skulle till och med kunna säga att signifikanta re-
sultat i en liten studie är mer spännande eftersom 
effekterna behöver vara så mycket större för att re-
sultaten skall bli signifikanta!

Publikationsbias är problem i metaanalyser
För att en metaanalys skall bli bra är det viktigt att 
alla relevanta studier som undersökt frågeställ-
ningen finns med i analysen. Eftersom det kan vara 
svårt att veta att man har tillgång till alla studier, 
speciellt om de inte publicerats, finns det risk att 
en metaanalys visar på större effekter än vad som 
är sant. Det är svårt att komma runt detta eftersom 
mindre negativa studier helt enkelt inte finns till-
gängliga publikt och då kan man heller inte veta 
att de missats. Ett smart sätt att undersöka om det 
verkar finnas ett problem med att det fattas studier 
är att göra en så kallad ”funnel plot”. En funnel plot 
visar hur studier med effekter sprider sig kring det 
mest sannolika medelvärdet, med större spridning 
för små studier. Figur 1 visar en funnel plot där det 
saknas studier i nedre högra delen av plotten. En 
plot där det saknas studier indikerar att det kan 
vara ett problem med publikationsbias.
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FUNNEL PLOT

• En funnel plot konstrueras med effektmåttet på         
x-axeln och standardfel på y-axeln

• Standardfelet ger 95%-konfidensintervall

• Studierna plottas inuti triangeln, baserat på        
storleken på effektmåttet i studien och standard-
felet (som beror på storleken på studien)

• Studierna bör fördela sig någorlunda jämnt i 
  triangeln. Om det är tomt i nedre högra eller 

vänstra delen så kan det indikera publikationsbias
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Figur 1. Funnel plot




