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Exempel 1: Reproducibility Project: 
Psychology – en storskalig replikering
 Projektet syftade till att göra en första uppskattning av 

reproducerbarheten inom experimentell psykologi
 Replikeringsstudier utfördes av forskare runtom i världen genom 

”crowdsourcing”
 Urvalsram: Artiklar publicerade under 2008 i tre tidskrifter:

 Psychological Science
 Journal of Personality and Social Psychology
 Journal of Experimental Psychology: Learning and Memory

 Av 488 artiklar publicerade 2008, blev 158 tillgängliga för urval, 
111 blev utvalda för replikering, och 100 slutfördes



Effektstorleken var mindre i replikeringarna

 Konfidensintervall för 
effektstorleken kunde kodas i 
71 av originalstudierna

 30 av replikeringseffekterna 
(41%) föll inom 
originalstudiens 
konfidensintervall

 Effektstorleken halverades i 
genomsnitt, från r = 0,40 till 
r = 0,20

 Dolda moderatorer eller 
snedvridningseffekter (bias)?

Open Science Collaboration, Science 2015



Andel positiva fynd i litteraturen

Fanelli, Plos One 2010



Modellering av publiceringssnedvridning

Ingre & Nilsonne, figshare 2017

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.5573113


Exempel 2: metaanalys av dygnsvariationen 
av interleukin-6 i blodet

Bauer et al. Clin Investig. 1994 72(4):315

Interleukin-6



Var under dagen finns toppar och dalar?

Cutolo & Straub. Autoimmunity Reviews 7 (2008) 223–228



Data för metaanalys

 43 studier med 56 dataset från totalt 1100 försökspersoner 
kunde inkluderas i en metaanalys. 

 Individdata var tillgängliga från tre av dessa dataset. 
 Ytterligare 36 studier uppfyllde inklusionskriterierna men kunde 

inte inkluderas eftersom data inte var tillgängliga (k = 25), 
eftersom data hade rapporterats tidigare (k = 7) eller eftersom 
de rapporterade extremt höga absoluta nivåer (k = 4).



Metaanalys

Nilsonne et al. PLOS One 2016



Diskussion: öppna, slutna och dolda data

 Metaanalysen visar att interleukin-6 inte stiger på natten
 Data kunde ofta estimeras från publicerade diagram
 Data som inte kunnat inkluderas leder till risk för snedvridning 

(bias) och minskad precision i skattningen av dygnsrytmen
 Brist på individdata begränsar möjligheten att hantera 

kvarvarande heterogenitet
 Slutna och dolda data är ett slöseri med resurser och kan 

ifrågasättas på forskningsetiska grunder



 Högre nivåer av 
interleukin-6 i 
blodet hos 
patienter med 
PTSD 

Exempel 3: Analys av 
publiceringssnedvridning i en metaanalys

Passos et al, Lancet Psychiatry 2016



Analys av publiceringsbias med 
PET/PEESE-regression



 Effekten överskattad 
på grund av 
publiceringsbias

Trattplott och 
kumulativ skogsplott

Nilsonne et al, Lancet Psychiatry 2016



 Tack vare öppna data kunde vi replikera analysen och göra 
uppföljande analyser

 Tack vare öppen kod startade vi ett internationellt samarbete
 Dolda data vållade snedvridning i metaanalysen, vilket ledde till 

en överskattning av effekten

Slutsatser



Exempel 4: Öppen publicering av egna data







 Inhämta samtycke
 Fältspecifika och allmänna arkiv

 T.ex. rekommenderade listan hos Scientific Data
 Process

 Avidentifiera data
 Spara i öppet filformat
 Annotera och skriv metadata
 Arkivera

 Datapublikationer
 Scientific Data, GigaScience, Journal of Open Psychology Data

Öppna data från människor: några 
rekommendationer



Nya samarbetsmöjligheter



Överlevnad hos forskningsdata inom 
ekologi

Vines et al. Current Biology 2014



 Rekommendation: Ta upp diskussion med forskarna som samlat 
in data, och erbjud medförfattarskap om de bidrar

Exempel 5: sekundär analys av öppna data



Exempel 6: ”Badges for open practices”: 
en incitamentsmodell





Publicering av öppna data efter införandet 
av ”badges”

Kidwell et al. PLoS Biol 14(5): e1002456



Kidwell et al. PLoS Biol 14(5): e1002456

Publicering av öppna data efter införandet 
av ”badges”



 Krav på publicering av öppna data väntas öka
 Metoder finns redan för de flesta fall
 Lärosäten behöver erbjuda sina forskare råd och stöd
 Meritvärdering behöver utvecklas

 Bort från den vetenskapliga publikationen som artefakt
 Till vetenskapens faktiska innehåll: data, analyser, tolkningar

Framåt
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