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Abstrakt 

Bakgrund: Svenska folkets uppfattning av idrottsvetenskaplig forskning är 

beroende på vilka studier som behandlas i media, samt hur väl påståenden som 

görs i media överensstämmer med resultaten i vetenskapliga studier.  

Syfte: Det primära syftet med denna studie var att undersöka sambandet 

mellan evidensstyrkan på idrottsvetenskapliga studier som förekommer i 

svenska tidningar med rapporteringskvaliteten av motsvarande tidningsartikel. 

Det sekundära syftet var att undersöka om det fanns skillnader i 

rapporteringskvalitet mellan fyra svenska tidningar vars artiklar berörde 

idrottsvetenskaplig forskning.  

Metod: Datainsamlingen bestod av 40 tidningsartiklar i Metro, Dagens 

Nyheter (DN), Expressen samt Aftonbladet och motsvarande 40 vetenskapliga 

studier av idrottsvetenskaplig relevans.  

Resultat: Ett Spearman´s korrelationstest visade ett signifikant positivt 

samband med korrelationskoefficient ρ = 0,353 (p = 0,026) mellan 

evidensstyrkan på de vetenskapliga studierna och rapporteringskvaliteten av 

motsvarande tidningsartikel. Ett Mann-Whitney U-test visade en signifikant 

skillnad (p=0,015) mellan DN och samtliga övriga tidningar i 

rapporteringskvalitet till fördel för DN.  

Slutsats: Resultaten antyder att rapporteringskvaliteten är i större utsträckning 

bristande när vetenskapliga studier av lägre evidensstyrka behandlas i media. 

Framförallt påståenden som görs i Metro, Expressen samt Aftonbladet torde 

granskas kritiskt när det gäller forskning och idrottsvetenskapliga studier. 

 

Nyckelord 

Evidens, forskning, forskningsmetodik, idrottsvetenskap, journalistik, media, 

rapporteringskvalitet, tidning, vetenskap  
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1 Bakgrund 

Fria medier är ett grundläggande verktyg för demokratin. Massmedier sprider 

kunskap, nyheter och information som påverkar alla i samhället direkt eller indirekt. Enligt 

Tidningsutgivarnas (TU) sammanställning med fakta och statistik kring svenskars vanor 

kring dags- och kvällspress, läser 67 % av svenskarna dagstidningar och 46 % kvällstidningar 

dagligen (Branschfakta 2017). Ny forskning och vetenskap är ett område som följs med 

intresse av stor del av befolkningen, men få kommer i kontakt med dessa via vetenskapliga 

studier.  Bryggan mellan vetenskap och befolkningens kunskap går i många fall via 

journalister i populärmedia. Således formars svenskars syn på modern hälso- och medicinsk 

vetenskap i stor utsträckning via journalister som därigenom bär ett ansvar att rapportera på 

ett korrekt och ärligt sätt.  

Vetenskap för oss närmare verkligheten och sanningen. Majoriteten av forskare drivs av ett 

intresse att utvidga kunskapen som finns idag. Länken mellan forskning och resten av 

befolkningen tycks dock inte vara helt bekymmersfri. Tidningar som cirkulerar i 

populärmedia är ofta vinstdrivande företag som konkurrerar om läsare och klick. Det går att 

argumentera för att journalister inte i första hand skriver om hälsa och vetenskap i syfte att 

utbilda och öka kunskapen i samhället. Snarare eftersträvas kontroversiella, 

uppseendeväckande rubriker och artiklar som lockar många läsare. I bästa fall mynnar det ut i 

diskussioner och debatt med personer i ens bekantskap som av nyfikenhet kan tänkas bli 

framtida prenumeranter. Av förklarliga skäl kan denna intressekonflikt leda till en skev bild 

av verkligheten hos många människor.  

Journalister bör sträva efter en god rapporteringskvalitet när de diskuterar forskning och 

vetenskap. God rapporteringskvalitet innebär en korrekt och ärlig bild av den berörda studien, 

utan överdrifter eller felaktiga påståenden med ett försök att frambringa olika perspektiv på 

fynden.   

Tidigare studier har visat på att tidningars rapportering kring medicinsk och 

hälsovetenskaplig forskning ofta innehåller brister i form av bland annat feltolkningar och 

medvetet överdrivna påståenden kring dess resultat (Yavchitz et al. 2012). Ett vanligt 

förekommande fenomen är att populära tidningars framsida eller huvudrubrik gällande 

medicinsk vetenskap utgår från preliminära resultat och inte studier publicerade i 

expertgranskade tidskrifter (Lane 2009). Medan de flesta medicinska tidskrifter strävar efter 

https://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/demokrati-och-svensk-parlamentarism/fakta-om-demokrati
https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/vad-ar-en-nyhet-och-hur-fungerar-rapporteringen-av-nyheter


 

2 

 

att uppnå noggrannhet och tydligt uppmärksamma eventuella brister med studier, görs inte 

samma eftersträvan i pressreleaser. Vanligt förekommande är att redaktörer för pressreleaser, 

som ofta är utbildade kommunikatörer, väljer att skriva om studier efter nyhetsvärde för att 

nå ut till en stor del av befolkningen (Woloshin & Schwartz 2002). Journalister som endast 

läser pressreleaser, som inte är lika noggrant granskade som de expertgranskade publicerade 

vetenskapliga artiklarna, kan tänkas bli förda på fel spår.  Stora tidningar tycks även 

systematiskt och medvetet rapportera kring medicinsk forskning med låg evidensgrad jämfört 

med studier med hög evidensgrad (Selvaraj et al. 2014). 

Studiedesigner innefattar olika hög evidensgrad där exempelvis experimentella studier 

hamnar högre än observationsstudier. Det finns generellt sett styrkor och brister med de flesta 

studiedesigner men konsensus finns gällande dess hierarki där studiedesigner med hög 

evidensstyrka oftast eftersträvas (Murad et al. 2016). Ett problem som uppmärksammats 

gällande observationsforskning är att forskare till sådana studier ofta ger medicinska 

rekommendationer och i allmänhet drar förhastade slutsatser baserade på endast deras resultat 

utan att vidare diskutera behovet av ytterligare experimentella studier eller kompletterande 

forskning (Prasad et al. 2013). 

Möjligtvis är det så att journalister, som sällan är utbildade inom forskningsmetodik, blir 

vilseledda av forskare som överskattar bevisen från sina egna studier. Till min kännedom har 

inga tidigare studier undersökt sambandet mellan evidensstyrkan på vetenskapliga studier 

som berörs i media och rapporteringskvaliteten av tidningsartikeln till den berörda studien.  

En korrekt och ärlig bild av vetenskapliga studiers fynd och slutsatser medför en vinst för 

samhället. Frågan är om svenska tidningar värderar rapporteringskvalitet eller främst 

behandlar vetenskapliga studier i andra syften. Till min kännedom har inga tidigare studier 

undersökt skillnader i rapporteringskvalitet mellan svenska dags- och kvällstidningar.      

2 Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan evidensstyrkan på 

idrottsvetenskapliga studier som förekommer i svenska tidningar med rapporteringskvaliteten 

av motsvarande tidningsartikel. Ett annat syfte var att undersöka skillnader i 

rapporteringskvalitet mellan fyra svenska tidningar vars artiklar berör idrottsvetenskaplig 

forskning.  
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3 Metod 

Mellan november 2017 till och med april 2018 granskades fyra av Sveriges största tidningars 

webbaserade utgåva: Metro, Dagens Nyheter (DN), Aftonbladet samt Expressen, sett till antal 

läsare (Orvesto Konsument 2016). I kronologisk ordning från nyast till äldst, valdes de tio 

senaste artiklarna som rapporterade kring ny forskning inom ämnen med idrottsvetenskaplig 

relevans från varje tidning. Exempel på ämnen som berördes i dessa artiklar var fysisk 

aktivitet, hälsa, kost, sjukdom och psykisk ohälsa. 

Ett försök att spåra den vetenskapliga studien som berördes i tidningarna gjordes via länkar, 

forskares namn, tidskrift som studien publicerades i, ämnen som behandlades samt 

forskningsresultat. Tidningsartiklar och vetenskapliga studier som ej uppfyllde samtliga 

punkter under nedanstående inkluderingskriterier exkluderades.  

Inkluderingskriterier tidningsartiklar 

● Tidningsartiklar publicerade i elektronisk upplaga av Metro, DN, Expressen eller 

Aftonbladet 

● Tidningsartiklar som berörde forskning med idrottsvetenskaplig relevans 

 

Inkluderingskriterier vetenskapliga studier 

● Studier som gick att spåra i fulltext 

● Studier som berörde forskning med idrottsvetenskaplig relevans 

● Studier publicerade i en vetenskaplig och expertgranskad tidskrift 

● Studier publicerade mellan 2017-2018 

● Studier publicerade på svenska eller engelska 

● Studier gjorda på människor 

 

Redogjorde en tidningsartikel för samma vetenskapliga studie som en tidigare påträffad 

tidningsartikel i en annan tidning, exkluderades den ur urvalet för att undvara dupliceringar. 

De inkluderade studiernas behandlade ämne samt vilken tidning den förekom i presenteras i 

tabell 1. 
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Tabell 1. De inkluderade vetenskapliga studiernas ämne samt vilken tidning de förekom i 

Studie Författare Ämne Tidning 

1 Lear et al. 2017 Fysisk aktivitet, mortalitet och hjärt-

kärlsjukdom 

Metro 

2 Laddu et al. 2017 Ateroskleros och etnicitet Metro 

3 Zaccardi et al. 2017 Bastubad och blodtryck Metro 

4 Gunter et al. 2017 Kaffe och mortalitet Metro 

5 Dehghan et al. 2017 Makronutrienter och mortalitet Metro 

6 Gakidou et al. 2017 Snus, risk och mortalitet  Metro 

7 Nwizu et al. 2017 Tandköttsinflammation och cancer Metro 

8 Hibbeln et al. 2018 Vegetarisk kost och depression Metro 

9 Jakobsen et al. 2017 Effekten av antidepressiv medicin Metro 

10 Smith et al. 2017 Jobbposition och hjärt-kärlsjukdom  Metro 

11 Pan et al. 2017 Bröstcancer och återfallsrisk  DN 

12 NCD 2017 BMI- trender och framtida spekulationer DN 

13 Erlinge et al. 2017 Jämförelse av hjärtmediciner DN 

14 Poole et al. 2017 Kaffe och hälsoeffekter DN 

15 Budhatoki et al. 2018 Vitamin D och cancerrisk DN 

16 Althoff et al. 2017 Globala skillnader i fysisk aktivitet DN 

17 Rasmark Roepke et al. 

2017 

Incidens av återupprepade missfall DN 

18 GBD 2015 Obesity 

Col. 

Övervikt och fetma kopplat till hälsa DN 

19 Knip et al. 2018 Mjölkkonsumtion och diabetes typ 1 DN 

20 Stensland et al. 2018 Exponering för terror och kronisk 

huvudvärk 

DN 

21 Strand et al. 2017 Riskfaktorer för oupptäckta 

bröstcancertumörer 

Expressen 

22 Heazell et al. 2017 Sovposition och missfall Expressen 

23 Mubang et al. 2017 Mortalitet och hjärt-kärlsjukdom hos 

hundägare 

Expressen 

24 Sharma et al. 2017 Sömnproblem och risk för Alzheimers Expressen 

25 Morch et al. 2017 Preventivmedel och bröstcancer Expressen 
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26 Beltrame et al. 2017 Könsskillnader i syre-leverans, 

extraktion och upptag 

Expressen 

27 Chen et al. 2017 Ost och hjärt-kärlsjukdom Expressen 

28 Nordenstam et al. 

2017 

Snus under graviditet Expressen 

29 Dohrn et al. 2018 Ersätta stillasittande med fysisk aktivitet Expressen 

30 Morgan et al. 2018 Upphörd fysisk aktivitet och depression Expressen 

31 Gopalakrishnan et al. 

2017 

Bakterievariation i tarmfloran och 

immunoterapi 

Aftonbladet 

32 Blundell et al. 2017 Viktnedgång och semaglutid Aftonbladet 

33 Sandberg et al. 2017 Fullkorns råg och aptit samt 

glukosreglering 

Aftonbladet 

34 Goadsby et al. 2017 Erenumab och migrän Aftonbladet 

35 Ashton et al. 2017 Alkoholtyp och känslor Aftonbladet 

36 Thunander Sundbom 

et al. 2017 

Könsskillnader antidepressiva och 

depression 

Aftonbladet 

37 Ek et al. 2017 Amning och astma, hösnuva samt eksem Aftonbladet 

38 Anderson et al. 2017 Rött och processat kött kopplat till 

bröstcancer 

Aftonbladet 

39 Lind et al. 2018 Ålderns och riskfaktorer för hjärt-

kärlsjukdom  

Aftonbladet 

40 Birge et al. 2017 Teströkning och kontinuerlig rökning Aftonbladet 

 

3.1 Evidensstyrkan på vetenskapliga studier 

Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (SBU) använder GRADE systemet 

som är en mall för att bedöma evidens av vetenskapliga studier. GRADE systemet bygger på 

en fyrgradig skala från starkt(4), måttligt starkt(3) och begränsat(2) till otillräckligt(1) 

vetenskapligt underlag. Olika studiedesigner klassas enligt skalan och en preliminär 

evidensstyrka ges enligt tabell 2. 
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Tabell 2. SBUs mall för evidensstyrkan av olika studiedesigner (SBU 2016) 

Evidensstyrka  Studiedesign 

   

Stark (4)  

 

Randomiserade 

interventionsstudier 

   

Måttligt stark (3)  

 

  

Begränsad (2)  

 

Kohort- och 

fall–kontrollstudier 

 

Otillräcklig (1) 

  

Fallstudier 

 

Eftersom systematiska översikter, meta-analyser samt tvärsnittsstudier inte faller under någon 

av ovanstående kategorier utformades en egen modifierad mall som baseras på hierarkin 

enligt evidenspyramiden (Murad et al. 2016).  

Modifieringen innebär att ytterligare en kategori lagts till där systematiska översikter och 

meta-analyser av interventionsstudier preliminärt bedöms som mycket stark (5) 

evidensstyrka. Flera randomiserade interventionsstudier samlade i en systematisk översikt 

eller meta-analys innebär att enskilda resultat som kan bero på slump eller bristande metoder 

får en lägre tyngd i förhållande till övriga forskningsfältet. Systematiska översiktsartiklar 

samt meta-analyser kan tänkas ge en bild åt vilket håll vi i nuläget torde tänka kring det 

studerade ämnet och har således preliminärt bedömts som mycket stark (5) evidensstyrka.  

Systematiska översikter och meta-analyser av observationsstudier har preliminärt bedömts 

som stark (4) evidensstyrka. Jämfört med randomiserade interventionsstudier har man inte 

kontrollerat för många yttre faktorer och det går inte att uttala sig om kausala samband. 

Hursomhelst bör ett stort antal studier med många deltagare ge indikationer på åt vilket håll 
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forskningsfältet pekar. Den preliminära evidensstyrka blir således samma som enskilda 

randomiserade interventionsstudier. 

I den modifierade mallen har fall-kontrollstudier bedömts som begränsad (2) evidensstyrka 

istället för måttligt stark (3) evidensstyrka och baseras på hierarkin enligt evidenspyramiden 

(Murad et al. 2016). I fall-kontrollstudier undersöker man en försöksgrupp med ett 

gemensamt tillstånd (ex. sällsynt sjukdom) och jämförs med en kontrollgrupp avseende 

exponering. Svagheten med fall-kontroll studier är att det kan vara svårt att matcha försöks- 

och kontrollgrupp. Kontrollerna skall representera exponeringsförekomsten i studiebasen från 

vilken fallen kommer samt ha samma teoretiska chans att bli klassificerade som fall om de 

hade utvecklat det studerade tillståndet, vilket kan vara problematiskt.  Dessutom görs 

insamling av data ofta retrospektivt och risken för confounders är relativt hög jämfört med 

kohortstudier som oftast är prospektiva och ger det mest direkta måttet på risken att utveckla 

det undersökta tillståndet.  

Tvärsnittsstudier bedöms tillsammans med fallstudier som otillräcklig evidensstyrka (1). Till 

skillnad från longitudinella studier framförs endast en bild av en population vid ett tillfälle 

eller ett kort tidsintervall. Risken för okontrollerade faktorer som kunnat påverka utfallen är 

därmed hög. Den modifierade mallen presenteras i tabell 3. 

 

Tabell 3. Modifierad mall över evidensstyrkan för olika studiedesigner 

Evidensstyrka            Studiedesign 

 

Mycket stark (5) 

 

 

 

Systematiska översikter och meta-analyser 

av randomiserade interventionsstudier 

 

 

Stark (4) 
 

 

Systematiska översikter och meta-analyser 

av observationsstudier, 

Randomiserade interventionsstudier 
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Varje enskild studies evidensstyrka justerades därefter upp eller ned efter en 

kvalitetsgranskning. Kvalitetsgranskningen syftade till att bedöma i vilken utsträckning 

resultatet för en enskild studie berodde på systematiska fel (bias). SBU har utformat 

granskningsmallar med checklistor som stöd för bedömningen. Om bristerna eller styrkorna 

var mindre betydande noterades de utan att gradera evidensstyrkan upp eller ned. Om det 

fanns mindre allvarliga brister med avseende på flera av faktorerna ledde det till att 

evidensstyrkan totalt sett justerades upp eller ned ett steg (SBU 2016). 

Kvalitetsgranskningen skiljer sig åt beroende på studiedesign och mallarna presenteras som 

bilagor enligt nedan: 

● Mall för bedömning av relevans (Bilaga 1) 

● Mall för kvalitetsgranskning av systematiska översikter enligt AMSTAR (Bilaga 2) 

● Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier (Bilaga 3) 

● Mall för kvalitetsgranskning av observationsstudier (Bilaga 4) 

 

Enskilda kvalitetsfaktorer som hämtats från SBU-mallarna och som undersöktes vid 

granskningen av studierna presenteras nedan.  

➢ Studiepopulation 

o Relevant? 

o Inkluderings- och exkluderingskriterier tydligt beskrivna? 

o Av adekvat storlek? 

 

➢ Studiens längd och uppföljningstid (om relevant) 

Måttligt stark (3)                        Kohortstudier 

 

Begränsad (2) 

 

 

 

Fall–kontrollstudier 

 

Otillräcklig (1) 
 

 

Fallstudier och tvärsnittsstudier 
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o Kort? 

o Lång? 

 

➢ Mätmetod 

o Objektiv? 

o Subjektiv? 

o Standardiserad? 

o Definierad? 

o Validerad? 

 

➢ Randomiseringsmetod (om relevant) 

o Adekvat? 

o Bristfällig? 

 

➢ Behandlingsbias och bedömningsbias 

o Enkelblindad? 

o Dubbelblindad? 

o Opartisk? 

 

➢ Kontrollgrupp 

o Relevant? 

o Likartad försöks- och kontrollgrupp? 

o Cross-over design? 

 

➢ Bortfall 

o Tillfredsställande lågt? 

o Balanserat mellan fall- och kontrollgrupp? 

 

➢ Intressekonflikter 

o Bindningar och jäv? 

o Ekonomiska intressen? 
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Endast för systematiska översikter och meta-analyser: 

➢ Sökning efter artiklar av minst två oberoende granskare 

➢ Sökning efter artiklar i minst två elektroniska databaser 

➢ Hänsyn har tagits till vetenskaplig evidensstyrka i de inkluderade artiklarna 

➢ Hänsyn har tagits till publikationsbias i sammanställning av resultaten 

 

Den preliminära evidensstyrkan justerades antingen upp eller ned beroende på om 

kvalitetsfaktorerna var bristfälliga eller om det var en styrka i metoden till en slutgiltig 

evidensstyrka. Viktigt att poängtera är att observationsstudier redan i utgångsläget graderats ned 

på grund av confounding kontroll och därför inte generellt sett bör graderas ned ytterligare på 

grund av detta. Studiedesignen, samt evidensstyrkan presenteras för varje enskild studie i 

tabell 4.  

Tabell 4. Studiedesign samt evidensstyrkan på de inkluderade studierna. Den slutgiltiga 

evidensstyrkan baseras på typ av studiedesign, styrkor samt brister med metoden och har 

använts i analysen. 

Studie Författare Studiedesign Preliminär Slutgiltig 

1 Lear et al. 2017 Prospektiv kohortstudie 3 3 

2 Laddu et al. 2017 Fall-kontroll studie 2 1 

3 Zaccardi et al. 2017 Prospektiv kohortstudie 3 3 

4 Gunter et al. 2017 Prospektiv kohortstudie 3 4 

5 Dehghan et al. 2017 Prospektiv kohortstudie 3 1 

6 Gakidou et al. 2017 

Meta-analys RCT+ 

observationsstudier 5 5 

7 Nwizu et al. 2017 Prospektiv kohortstudie 3 3 

8 Hibbeln et al. 2018 Tvärsnittsstudie 1 1 

9 Jakobsen et al. 2017 Meta-analys RCT 5 5 

10 Smith et al. 2017 Prospektiv kohortstudie 3 2 

11 Pan et al. 2017 Meta-analys RCT 5 5 

12 NCD 2017 

Meta-meta-analys 

observationsstudier 4 5 

13 Erlinge et al. 2017 RCT 4 4 

14 Poole et al. 2017 

Meta-meta-analys RCT+ 

observationsstudier 5 5 

15 Budhatoki et al. 2018 Prospektiv fall-kontrollstudie 2 2 

16 Althoff et al. 2017 Tvärsnittsstudie 1 2 

17 

Rasmark Roepke et al. 

2017 Fall-kontroll studie 2 3 



 

11 

 

18 GBD 2015 Obesity Col. 

Systematisk översikt 

observationsstudier 4 4 

19 Knip et al. 2018 RCT 4 5 

20 Stensland et al. 2018 Prospektiv fall-kontrollstudie 2 1 

21 Strand et al. 2017 Fall-kontrollstudie 2 2 

22 Heazell et al. 2017 Fall-kontrollstudie 2 2 

23 Mubang et al. 2017 Prospektiv fall-kontrollstudie 2 3 

24 Sharma et al. 2017 Fallstudie 1 2 

25 Morch et al. 2017 Prospektiv kohortstudie 3 3 

26 Beltrame et al. 2017 CCT 4 2 

27 Chen et al. 2017 Meta-analys observationsstudier 4 4 

28 Nordenstam et al. 2017 Fall-kontroll studie 2 2 

29 Dohrn et al. 2018 Prospektiv kohortstudie 3 2 

30 Morgan et al. 2018 Systematisk översikt RCT 5 3 

31 

Gopalakrishnan et al. 

2017 Fall-kontrollstudie 2 2 

32 Blundell et al. 2017 RCT 4 4 

33 Sandberg et al. 2017 RCT 4 4 

34 Goadsby et al. 2017 RCT 4 5 

35 Ashton et al. 2017 Tvärsnittsstudie 1 1 

36 

Thunander Sundbom et 

al. 2017 Tvärsnittsstudie 1 1 

37 Ek et al. 2017 Retrospektiv Kohortstudie 3 3 

38 Anderson et al. 2017 Meta-analys observationsstudier 4 3 

39 Lind et al. 2018 Prospektiv kohortstudie 3 3 

40 Birge et al. 2017 Meta-analys observationsstudier 4 3 

 

Exempel på kvalitetsfaktorer som justerade ned evidensstyrkan var: 

● Liten studiepopulation 

● Subjektiv mätmetod 

● Icke-överensstämmande syfte och slutsats 

● Kort uppföljningstid 

● Kort studielängd 

● Hög risk för recall bias 

● Ej relevant kontrollgrupp 

● Högt bortfall 

● Icke-randomiserad interventionsgrupp 

● Hög risk för social önskvärdhets bias 

● Hög risk för rapporterings bias 

● Intressekonflikter 
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● Hög risk för publikations bias 

 

Exempel på kvalitetsfaktorer som justerade upp evidensstyrkan var: 

● Stor studiepopulation 

● Lång uppföljningstid 

● Justering för många confounders 

● Hög praktisk överförbarhet 

● Objektiv metod 

● Validerad och standardiserad metod 

● Dubbelblindad intervention 

● Cross-over design 

 

En mer djupgående motivering för varje enskild studie där den preliminära evidensstyrkan 

antingen har justerats upp eller ned presenteras i bilaga 5. 

3.2 Rapporteringskvalitet av tidningsartiklar 

Åtta kriterier för vad en korrekt och pålitlig tidningsartikel bör innehålla för att anses av hög 

kvalitet utformades. Varje tidningsartikel lästes och jämfördes med den vetenskapliga 

studiens fynd och formuleringar i ett försök att bedöma rapporteringskvaliteten. Artiklarna 

bedömdes genom en poängsättning där:  

0 = Ej uppfyllda krav 

1 = Delvis uppfyllda krav   

2 = Uppfyllda krav  

 

A) Är rubriken på tidningsartikeln formulerad på ett korrekt/ärligt sätt? 

Rubriken på en tidningsartikel kan anses vara en avgörande komponent av en artikel 

eftersom den syftar till att fånga intresse och avgör i många fall om läsning fortgår. På grund 

av tidsbrist eller ointresse kan det tänkas förekomma att endast tidningsrubriker läses utan 

att vidare orientera sig i varken resten av artikeln eller studien som berörs.  Rubriken bör på 

så sätt vara informativ och korrekt formulerad. Vanligt förekommande är 
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skrämselpropaganda där journalister överdriver eller formulerar felaktiga påståenden för att 

skrämma eller väcka andra starka känslor hos dess läsare vilket kan resultera i obefogad oro 

och felaktiga åsikter. 

B) Är fynden i texten presenterade på ett korrekt/ärligt sätt? 

För att läsaren ska kunna skapa sig en korrekt bild av vad som studerats och en eventuell 

slutsats som kan dras är det viktigt att påståenden stämmer överens med studiens resultat. 

Även i brödtexten förekommer överdrifter och felaktiga påståenden i ett försök att väcka 

känslor såsom bekräftelse eller irritation hos läsaren. Inte sällan dras generella slutsatser från 

små urval eller feltolkning av statistik för att fynden ska låta mer häpnadsväckande.  

C) Formuleras fynden i studien likt forskarna till studien? 

Denna punkt rör samma område som föregående men granskar endast formuleringar gjorda 

snarare än resultat på detaljnivå. Eftersom de vetenskapliga artiklarna är expertgranskade är 

förhoppningsvis formuleringar kontrollerade och korrigerade om det exempelvis görs 

påståenden utan vetenskapligt stöd. På så sätt kan det tänkas att om journalisten formulerar 

sig på likt forskaren, minskar risken för att det som påstås inte stämmer.   

D) Finns olika perspektiv/infallsvinklar på fynden presenterade? 

När det kommer till resultat som är presenterade i enskilda studier är en grundläggande del i 

forskningsprocessen att diskutera eventuella brister med studien. Dessutom bör eventuella 

confounders diskuteras för att få en helhetsbild av forskningsfältet. Dessa faktorer bör även i 

viss mån diskuteras i tidningsartiklar för att inte läsaren ska dra förhastade slutsatser eller 

övertolkar ett enskilt resultat.   

E) Finns det förslag till praktisk överförbarhet presenterade? 

Genom att presentera resultat som framkommit från forskningen bör även frågan om hur det 

eventuellt berör läsaren diskuteras. Är det möjligt att ta till sig resultaten i praktiken bör det 

nämnas hur och i vilken utsträckning. Om det inte går att dra några slutsatser bör även det 

nämnas för att undvika att läsaren drar egna felaktiga slutsatser.    

F) Finns det en länk till den vetenskapliga studien presenterad? 

En tydlig referens i form av en direktlänk eller titeln på studien tillför tillförlitlighet. Det gör 

att läsaren snabbt och enkelt kan faktagranska och vidare orientera sig i ämnet som berörs. 
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Vanligt förekommande är att svenska tidningar refererar till större utländska tidningar vilket 

antyder att journalisten inte har läst studien och inte faktagranskat påståenden. På så sätt 

ökar risken för att informationen och fynden som presenteras är felaktiga, feltolkade eller 

överdrivna. Nedan ges en mall för hur poängsättningen på denna punkt gjordes.  

● 2 poäng om titel på studie eller direktlänk till studie presenteras  

● 1 poäng om länk till annan tidning som där presenterar titel på studie eller länk 

● 1 poäng om namn på författare och tidskrift presenteras i texten 

● 0 poäng om inget av ovanstående presenteras i texten  

G) Finns fynd gjorda i tidigare studier inom liknande område presenterade? 

Sällan görs forskning inom tidigare outforskade områden. Således är det av relevans att 

tidigare forskning inom samma eller liknande områden presenteras för att ge läsaren en 

nyanserad bild av forskningsfältet. Denna punkt rör till stor det samma område som punkt D 

och syftar till att minska risken att dra förhastade slutsatser. 

H) Finns förslag på framtida forskning/saker vi inte vet än presenterade? 

Även denna punkt syftar till att ge läsaren en bred, nyanserad och korrekt bild av 

forskningsfältet. Dock är det sällan lika attraktivt och spännande för läsaren om ett fynd inte 

innebär några drastiska förändringar jämfört med resultat som väcker starka känslor. Därför 

finns det en stor risk att journalister medvetet utelämnar sådan information.   

Tidningsartiklarnas poäng efter analysen presenteras i tabell 5. 

Tabell 5. Poängsättning av rapporteringskvaliteten av de inkluderade tidningsartiklarna 0=ej 

uppfyllda krav, 1=delvis uppfyllda krav och 2= uppfyllda krav. Max totalpoäng =16 

Artikel Tidning A) B) C) D) E) F) G) H) Total 

1 Metro 0 1 1 1 2 2 0 0 7 

2 Metro 2 1 1 1 1 1 0 1 8 

3 Metro 2 1 2 2 2 1 0 1 11 

4 Metro 0 1 2 1 2 1 0 1 8 

5 Metro 0 0 1 0 1 2 0 0 4 

6 Metro 2 1 1 0 0 1 1 0 6 

7 Metro 2 1 2 2 2 1 2 2 14 

8 Metro 2 1 2 1 2 0 0 0 8 

9 Metro 1 2 2 1 1 0 2 0 9 
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Styrkor och svagheter gällande rapporteringskvaliteten för varje enskild tidningsartikel 

presenteras i bilaga 6. 

3.3 Statistisk analys 

3.3.1 Samband mellan evidensstyrka och rapporteringskvalitet 

Ett Spearman´s korrelationstest gjordes mellan den icke-parametriska oberoende variabeln 

evidensstyrkan på de vetenskapliga studierna och den icke-parametriska beroende variabeln 

rapporteringskvaliteten av tidningsartiklarna.  

10 Metro 0 0 1 0 0 1 2 0 4 

11 DN 2 2 2 2 2 1 2 1 14 

12 DN 1 1 2 2 2 2 2 0 12 

13 DN 2 2 2 0 2 1 0 0 9 

14 DN 2 1 1 2 2 2 2 1 13 

15 DN 2 2 1 2 2 0 1 1 11 

16 DN 2 2 1 1 2 2 0 0 10 

17 DN 2 2 2 2 1 1 0 2 12 

18 DN 1 2 2 2 2 2 0 0 11 

19 DN 1 2 1 1 2 1 1 1 10 

20 DN 2 2 2 2 2 1 0 0 11 

21 Expressen 0 1 0 0 1 1 1 1 5 

22 Expressen 0 1 2 1 1 2 2 2 11 

23 Expressen 1 1 2 2 2 1 1 0 10 

24 Expressen 2 1 1 2 1 0 2 0 9 

25 Expressen 1 0 1 0 1 0 1 0 4 

26 Expressen 0 1 1 0 0 1 0 0 3 

27 Expressen 0 1 1 2 1 2 2 2 11 

28 Expressen 1 2 1 1 2 2 2 0 11 

29 Expressen 0 1 2 1 2 2 2 0 10 

30 Expressen 0 1 2 1 2 1 0 2 9 

31 Aftonbladet 1 2 2 1 1 0 1 1 9 

32 Aftonbladet 0 1 2 2 2 0 2 0 9 

33 Aftonbladet 2 1 2 1 2 2 1 2 13 

34 Aftonbladet 2 1 1 1 1 1 0 0 7 

35 Aftonbladet 0 1 1 0 0 2 0 0 4 

36 Aftonbladet 0 1 2 0 2 0 0 0 5 

37 Aftonbladet 2 1 2 2 2 0 2 0 11 

38 Aftonbladet 0 1 0 2 2 0 2 0 7 

39 Aftonbladet 1 1 2 1 2 1 2 0 10 

40 Aftonbladet 0 1 1 1 2 2 2 0 9 
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3.3.2 Skillnad i rapporteringskvalitet mellan tidningar 

Ett Kruskall-Wallis-test gjordes för den icke-parametriska variabeln rapporteringskvalitet för 

att jämföra medelvärdet mellan de inkluderade tidningarna. Om det visade sig finnas en 

signifikant skillnad gjordes även ett Mann-Whitney U-test mellan varje enskild tidning för 

att se mellan vilka tidningar skillnaden förekom. 

4 Resultat 

4.1 Samband mellan evidensstyrka och rapporteringskvalitet 

Spearman’s korrelationstest visade ett signinfikant (p = 0,026) positivt samband mellan 

evidensstyrkan på vetenskapliga studier som berörs i svenska tidningar samt 

rapporteringskvaliteten av motsvarande tidningsartikel med korrelationskoefficient ρ = 0,353. 

Mätpunkterna har plottats i figur 1. 
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Figur 1. Sambandet mellan evidensstyrkan på vetenskapliga studier som förekommer i svenska 

tidningar och rapporteringskvaliteten av motsvarande tidningsartikel 

4.2 Skillnader i rapporteringkvalitet mellan tidningar 

Kruskal-Wallis testet visade att det fanns en signifikant skillnad (p = 0,015) i 

rapporteringskvalitet mellan de inkluderade tidningarna. Mann-Whitney U-testet visade en 

signifikant skillnad mellan DN och samtliga övriga tidningar (DN:Metro p = 0,005, 

DN:Expressen p=0,015, DN:Aftonbladet p=0,009) till fördel för DN. Testet visade ingen 

signifikant skillnad i rapporteringskvalitet mellan övriga tidningar. 

5 Diskussion 

Det primära syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan evidensstyrkan på 

idrottsvetenskapliga studier som behandlas i svenska tidningar och rapporteringskvaliteten av 

motsvarande tidningsartikel. Resultatet visar att det finns ett signifikant, men svagt, positivt 

samband. Resultaten antyder att när tidningar väljer att rapportera kring forskning av 

otillräcklig eller begränsad evidensstyrka, tycks rapporteringskvaliteten av tidningsartikeln 

generellt sätt vara bristande. Dock går det inte att uttala sig om kausala samband. Möjligtvis 

är det så att tidningar av generellt sett sämre rapporteringskvalitet också i större utsträckning 

väljer att avhandla vetenskapliga studier med lägre evidensstyrka. Eventuella orsaker till 

sambandet går endast att spekulera kring. 

5.1 Urvalsprocessen för val av vetenskapliga studier i tidningar 

Urvalsprocessen för vilka studier som väljs att rapportera kring är en faktor som möjligtvis 

kan påverka rapporteringskvaliteten. En tidigare amerikansk studie visar att tidningar tycks 

systematiskt rapportera kring medicinsk forskning med låg evidensstyrka jämfört med studier 

med hög evidensstyrka (Selvaraj et al. 2014). Urvalsprocessen är okänd men går likväl att 

spekulera kring. Möjligtvis finns det en agenda hos respektive tidning som syftar till att locka 

nya läsare, samt upprätthålla ett intresse hos redan befintliga läsare. Således kan det tänkas att 

vetenskapliga studier med kontroversiella eller häpnadsväckande resultat väljs ut för att skapa 

slagkraftiga rubriker. Ett problem med proceduren är att en stor del av befolkningen endast 

uppmärksammar diverse ämnens extremer, vilket kan tänkas skapa binära uppfattningar och 

åsikter.  
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Ett sådant exempel är om mjölk bör kategoriseras som ett nyttigt eller onyttigt livsmedel. Ena 

veckan skriver Aftonbladet “Forskare: ”Rött kött och mjölk är nyttigt”” (Levinsson 2016) 

och ett par veckor senare är rubriken i samma tidning “Ny studie: Mycket mjölk förkortar 

livet” (Aftonbladet 2017). Mottagare av dessa rubriker kan tänkas bilda en uppfattning av att 

vetenskapen säger emot sig själv eller är icke-trovärdig. Mottagaren kan tänkas ta ställning 

till vilken sida de ska stå, och väljer i många fall uppfattningen närmast deras tidigare tro 

(bekräftelse bias). I sin tur kan det tänkas leda till konflikter mellan parter med binära 

ställningstaganden. Hade dock de ovannämnda studierna behandlats i en systematisk översikt 

eller meta-analys som i sin tur förekommit i media hade mottagaren automatiskt kunnat skapa 

en mer nyanserad bild av verkligheten.    

5.2 Journalister och forskningsmetodik 

Felaktiga och överdrivna påståenden om studieresultat kan tänkas vara både medvetna och 

omedvetna handlingar från journalisters håll. I vissa fall kan misstagen tänkas bero på en 

okunskap om det diskuterade ämnet. Det kan även tänkas bero på bristande intresse eller tid 

att sätta sig in i det berörda ämnet. Dock kan det även tänkas begås medvetna överdrifter och 

formuleringar som inte stämmer överens med forskningsresultaten för att skapa 

kontroversiella texter.   

Det finns en stor risk att journalister inte läser de vetenskapliga studierna som de rapporterar 

kring. I många av de inkluderade studierna förekom det endast en länk till en större, engelsk 

eller amerikansk, tidning istället för en direktlänk till den vetenskapliga studien. Det antyder 

att tidningsartikeln endast är översatt utan någon vidare faktagranskning av påståenden. 

Möjligtvis uppmärksammar svenska journalister utländska tidningsartiklars spridningskraft 

och därefter gör en bedömning på om de ska ingå eller inte som egen nyhetsartikel. Att förlita 

sig på att utomstående journalister har gjort sin research kan anses som oseriöst och ignorant.   

Ett annat tänkbart scenario är att journalister endast läser tidskrifters pressreleaser och inte de 

publicerade vetenskapliga studierna. Eftersom redaktörer för pressreleaser ofta är utbildade 

kommunikatörer väljer de att skriva om studier med nyhetsvärde för att nå ut till många 

journalister och övriga intressenter. Eftersom pressreleaser inte är lika noggrant granskade 

som de expertgranskade publicerade vetenskapliga artiklarna, kan journalister tänkas 

formulera sig likt redaktörerna som i vissa fall kan uttrycka sig slarvigt eller medvetet 

felaktigt (Woloshin & Schwartz 2002).  
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5.3 Tidningars inriktning och affärsidé 

Det sekundära syftet var att undersöka om det fanns skillnader i rapporteringskvalitet mellan 

de inkluderade tidningarna. DN tycktes rapportera kring vetenskap på ett mer korrekt och 

ärligt vis jämfört med övriga tidningar. En möjlig förklaring till skillnaden i 

rapporteringskvalitet mellan de inkluderade tidningarna kan tänkas bero på inriktning och 

affärsidé. 

Både expressen.se, aftonbladet.se samt metro.se finansieras av annonsintäkter. På så sätt 

strävar de efter att deras läsare ska klicka så många gånger som möjligt på deras sida för att 

annonsintäkterna ska täcka upp för publiceringskostnader. På så sätt är kontroversiella 

rubriker med koncisa texter fördelaktigt. Problemet blir dock att mycket information 

utelämnas och skev bild utan perspektiv av det berörda ämnet framförs. 

DN.se är också delvis annonsfinansierat men stor del av deras artiklar är låsta för icke-

prenumeranter. Detta medför att DNs artiklarna kan få ett annat djup med mer information än 

övriga tidningar. Enligt DNs vd har de på senare tid valt att satsa på journalistisk kvalitet 

vilket i längden förhoppningsvis ska öka förtroendet och antalet prenumeranter för tidningen 

(Nilsson 2018).    

En undersökning från 2012 genomförd av SOM-institutet som undersökt svenskarnas 

förtroende för olika mediekanaler visar att 18 % har förtroende för expressen.se, 25% har 

förtroende för aftonbladet.se samt Metro och 48% har förtroende för dn.se (Weibull 2012). 

Ser man till antal poäng i genomsnitt från maxpoäng i rapporteringskvalitet av de inkluderade 

tidningsartiklarna i denna studie hade Metro 49 %, Expressen 52 %, Aftonbladet 53 % och 

Dagens Nyheter 71 %.  Det tycks gå att ana ett samband mellan rapporteringskvalitet och 

förtroendet för tidningarna. Med det sagt tycks likväl förtroendet samt rapporteringskvaliteten 

för de inkluderade tidningarna generellt sett vara lågt. 

5.4 Metoddiskussion 

Denna undersökning innehåller en del brister värda att nämna. Det har gjorts en strävan att ge 

en objektiv bild, både gällande bedömningen av rapporteringskvaliteten på tidningsartiklarna 

samt bedömningen av evidensstyrkan på de vetenskapliga studierna. Hursomhelst har viss 

subjektivitet varit oundviklig och skulle någon annan genomföra samma undersökning hade 

resultaten sannolikt sett annorlunda ut. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/SOM-institutet
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Först och främst är bedömningsmallen egenutformad med frågor godkända av handledare. 

Det är frågor som kan anses vara väsentliga gällande kvaliteten av tidningsartiklars 

rapportering kring forskning, men utelämnar sannolikt viktiga aspekter som ej tagits hänsyn 

till.  

Bedömningen av rapporteringskvaliteten var till stor del beroende av hur väl insatt och påläst 

jag var i det studerade ämnet. Exempelvis var det lättare att bedöma kvaliteten och 

påståenden på tidningsartiklar som rörde fysisk aktivitet och hälsa, eftersom de går i linje 

med det idrottsvetenskapliga fältet, jämfört med tidningsartiklar som rörde exempelvis 

bakterievariation, immunoterapi och antidepressiva läkemedel. 

En bedömning av evidensstyrkan mellan studier av olika studiedesign kan anses innebära 

många antaganden. Hierarkin enligt evidenspyramiden kan till viss del ifrågasättas. 

Exempelvis finns det fall då experimentell forskning inte är genomförbart på grund av etiska 

eller ekonomiska skäl. På så sätt är observationsforskning de i nuläget bästa möjliga bevisen 

vi har och kan anses värderas högre än enligt SBUs mall som ”begränsat vetenskapligt 

underlag”. Justeringen som gjordes från den “preliminära evidensstyrkan” till den “slutgiltiga 

evidensstyrkan” var ett försök att minska inverkan av den tämligen svartvita 

evidenspyramiden.    

5.5 Intressekonflikten mellan forskning och media 

För personer ej insatta i idrottsvetenskap och annan forskning kan bekantskapen med sådana 

ämnen ofta ske genom tidningsartiklar. Läsning av överdrivna och felaktigt formulerade 

tidningsrubriker och ingresser, utan en vidare undersökning om sådana påståenden är korrekt 

formulerade, kan leda till felaktiga åsikter och extrema förhållningssätt. Påståenden som att 

”idag ger allting cancer” och ”forskningen säger hela tiden mot sig själv” kan i värsta fall 

resultera i att trovärdigheten för vetenskap minskar i samhället. Det alternativa 

förhållningssättet kan tänkas vara anekdoter och personliga erfarenheter vilket blir ett steg i 

fel riktning. Forskning och vetenskap är en nödvändighet för att driva samhället framåt och 

kräver en tro och tillit från befolkningen.    

Journalister tillsammans med forskare har ett ansvar att porträttera forskningsresultat och 

vetenskap på ett korrekt och ärligt sätt till resten av befolkningen. Optimalt sett hade 

studiedesigner med hög evidensgrad fått större plats i populärmedia. Problemet är dock att 

sådan forskning sällan resulterar i kontroversiella resultat som i sin tur skulle leda till intäkter 

i form av många läsare och klick. 
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Den generellt sett bristande rapporteringskvaliteten i de inkluderade tidningarna kan tänkas 

vara en käpp i hjulet för samhällets utveckling. Ett alternativ som möjligtvis hade lett till att 

rapporteringskvaliteten i media förbättrats skulle kunna vara att rekrytera journalister med 

förståelse för forskningsmetodik eller med expertkompetens inom olika områden för att 

undvika felrapportering på grund av missförstånd.  

Ett annat alternativ skulle kunna vara att skapa bättre kommunikation mellan forskare och 

journalister. I några av de inkluderade tidningsartiklarna var forskaren citerad angående 

fynden i den berörda studien. Det tycktes ofta ge en mer korrekt och nyanserad bild av 

forskningsresultaten. För att undvika felrapportering av vetenskap och forskning i 

populärmedia bör möjligtvis forskare själva försöka nå ut till journalister snarare än tvärtom. 

Problemet med det tillvägagångssättet skulle kunna återigen vara att tidningsledningen inte 

anser att fynden är anmärkningsvärda nog för att bli en läsvärd nyhet. 

5.6 Praktisk överförbarhet för idrottsvetare 

Resultaten från denna studie antyder att rapporteringskvaliteten av tidningsartiklar som 

behandlar idrottsvetenskapliga studier är generellt sett bristande, framförallt i Metro, 

Aftonbladet samt Expressen. Inför framtida yrkesliv bör idrottsvetare på så sätt vara 

försiktiga med att förlita sig på påståenden som görs i media kring nya forskningsresultat. En 

faktagranskning av de vetenskapliga studierna kan anses vara nödvändigt för att försäkra sig 

om att vad som läses i tidningar inte är överdrifter eller feltolkade resultat.  

Vilken typ av studiedesign som behandlas i media bör i första hand undersökas. Resultaten i 

denna studie antyder att dålig rapporteringskvalitet är mer vanligt förekommande när 

studiedesigner av begränsad eller otillräcklig evidensstyrka redogörs för i tidningsartiklar, 

jämfört med studier med stark evidensstyrka. Extra uppmärksamhet bör på så sätt tas när 

tidningsartiklar framför exempelvis fallstudier eller tvärsnittsstudier.  

Dessa lärdomar torde även framföras till eventuella framtida klienter, kunder eller övriga 

intressenter i ett försök att frambringa ett mer kritiskt förhållningssätt till påståenden som 

görs i tidningsartiklar kring idrottsvetenskaplig forskning.  

5.7 Etiska överväganden 

 Denna studie innefattar inga försök på människor utan avhandlar endast tidningsartiklar och 

vetenskapliga studier öppna för allmänheten. Bedömningen av rapporteringskvaliteten på 
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tidningsartiklar samt evidensstyrkan på vetenskapliga studier har gjorts utan några rådande 

intressekonflikter. 

5.8 Framtida forskning 

Utan någon fördjupad analys som stöd tycktes det gå att ana ett mönster där korta 

tidningsartiklar med färre tecken ofta resulterade i sämre rapporteringskvalitet jämfört med 

längre tidningsartiklar. Av naturliga skäl utelämnas relevant information och läsaren lämnas 

för egna spekulationer. Som diskuterat ovan kan det innebära ett problem där överdrifter eller 

extrema åsikter framkallas hos befolkningen. Ett framtida forskningsprojekt skulle kunna 

vara att fördjupa sig inom området, och undersöka om det finns ett samband mellan längden 

på tidningsartiklar och rapporteringskvalitet.           

 

6 Slutsats 

Det fanns ett signifikant men svagt positivt samband mellan evidensstyrkan på 

idrottsvetenskapliga studier som behandlas i svenska tidningar och rapporteringskvaliteten av 

motsvarande tidningsartikel. Rapporteringskvaliteten av idrottsvetenskapliga studier var av 

högre kvalitet i DN jämfört med Metro, Expressen samt Aftonbladet. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1. Mall för bedömning av relevans (SBU 2016) 

 

Författare: _____________________ År: __________ Artikelnummer: _ __________ 

1. Studiepopulation (Ja Nej Oklart Ej tillämpl) 

a) Är den population som deltagarna togs från tydligt beskriven och relevant? 

b) Är sättet att rekrytera deltagare acceptabelt? 

c) Är studiens inklusionskriterier adekvata? 

d) Är studiens exklusionskriterier adekvata? 

 

2. Undersökt intervention (Ja Nej Oklart Ej tillämpl) 

a) Är den undersökta interventionen relevant?  

b) Är den undersökta interventionen administrerad/utförd på ett korrekt sätt?  

c) Är den undersökta interventionen administrerad/utförd på ett reproducerbart sätt?  

 

3. Jämförelseintervention (Ja Nej Oklart Ej tillämpl) 

a) Är jämförelseinterventionen relevant? 5 

b) Kan man utesluta att val av jämförelseintervention, dos eller administrationssätt/ utförande 

medfört ett systematiskt fel till förmån för endera interventionen? 

 

4. Effektmått (Ja Nej Oklart Ej tillämpl) 

a) Har undersökta effektmått klinisk relevans? 

 

5. Studielängd 6 (Ja Nej Oklart Ej tillämpl) 

a) Är studiens längd adekvat? 

b) Är uppföljningstiden adekvat? 

 

Total bedömning av studierelevans 

Relevant, Inte relevant 
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Kommentarer till mallen för bedömning av relevans 

Studiepopulation 

1. Valet av exklusionskriterier påverkar ofta studiens generaliserbarhet och kan påverka 

utfallet. Ofta exkluderas patienter felaktigt på grund av bland annat samsjuklighet, ålder, 

samtidigt intag av vanliga mediciner eller kvinnligt kön. Många andra skäl till varför patienter 

utesluts har rapporterats. Knappt hälften av de exklusionskriterier som anges i randomiserade 

studier som publicerats i välrenommerade tidskrifter har rapporterats vara välgrundade. 

 

Undersökt intervention 

2. Exempel på interventioner med bristande relevans kan vara till exempel när 

beredningsformen inte är godkänd i Sverige. 

3. För läkemedelsstudier finns risker för felaktig dos, administrationssätt, berednings-form, 

administrationstidpunkt. För metoder som kirurgi och psykoterapi kan liknande resonemang 

användas (val av teknik, tidpunkt etc). 

4. Uppnår alla behandlare samma resultat, eller beror resultatet på behandlarens skicklighet 

(snarare än själva behandlingen)? Detta kan vara speciellt relevant för psykoterapi, kirurgi och 

andra manuella tekniker. 

 

Jämförelseintervention 

5. Läkemedelsstudier: Har man använt placebo även om det fanns aktiva kontroller att tillgå 

vid studiens utförande? Är jämförelseinterventionen representativ? Det är till exempel vanligt 

med studier där man använder kontrolläkemedel som visat sig vara sämre än genomsnittet 

eller inte ens är tillgängliga i Sverige. Se även punkt 2 ovan. 

 

Studielängd 

6. Har studien avbrutits i förtid? Varför? 
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8.2 Bilaga 2 Mall för kvalitetsgranskning av systematiska översikter enligt 

AMSTAR (SBU 2016) 

 

AMSTAR ger en beskrivning av hur författarna har genomfört en systematisk översikt 

och om översikten uppfyller grundläggande kvalitetskrav. 

Författare: _____________________ År: __________ Artikelnummer: _ __________ 

 

Svarsalternativ Ja, Nej, Kan inte svara, Ej tilllämpligt 

 

1. Redovisas en förutbestämd metod för genomförandet? Forskningsfrågan och 

inklusionskriterierna ska vara fastställda innan översikten genomförs. 

2. Gjordes studieurval och dataextraktion av två oberoende granskare? Minst två oberoende 

granskare ska ha utfört dataextraktionen,och ett konsensusförfarande bör vara definierat för 

att lösa oenigheter. 

3. Var litteratursökningen av tillfredsställande omfattning? Sökningen bör göras i minst två 

elektroniska databaser. Översikten ska ange de årtal och databaser som ingår (t ex Central, 

Embase och Medline). Ämnesord (keywords) och/eller MeSH-termer ska anges och i 

tillämpliga fall sökstrategin. Alla sökningar bör kompletteras med genomgång av 

översiktsartiklar, läroböcker, aktuella innehållsförteckningar, ämnesspecifika databaser och 

register eller rådfrågning av experter, samt av referenslistorna i de framtagna studierna. 

4. Användes studiernas publikationsform som ett inklusions-/exklusionskriterium? Författarna 

bör ange om alla typer av publikationer omfattades av litteratursökningen. Om litteratur har 

exkluderats pga publikationsform (t ex ”grå litteratur”) eller pga språk, etc ska detta anges. 

5. Finns förteckningar över inkluderade och exkluderade studier? En förteckning över 

medtagna respektive uteslutna studier bör finnas i rapporten. 

6. Har de inkluderade studiernas karakteristika och resultat redovisats? Kända faktorer hos 

deltagarna i de utvärderade studierna (patient characteristics), såsom ålder, etnicitet, kön, 

relevanta socioekonomiska data, sjukdomstillstånd, varaktighet, svårighetsgrad och andra 

sjukdomar, bör anges i rapporten. Uppgifter om deltagarna, åtgärd/behandling och utfall i 

studierna bör presenteras i sammanfattad form, t ex i en tabell. 
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7. Har den vetenskapliga kvaliteten hos de ingående studierna utvärderats och dokumenterats? 

Förutbestämda metoder för kvalitetsvärderingen ska anges. För effektstudier bör exempelvis 

framgå om författarna valt att bara ta med randomiserade, dubbelblindade studier med 

kontrollgrupper som får placebo. För andra studietyper gäller andra ställningstaganden. 

8. Har vederbörlig hänsyn tagits till de inkluderade studiernas vetenskapliga kvalitet vid 

formulering av slutsatserna? Utvärderingen av metodologisk stringens och vetenskaplig 

kvalitet ska framgå i översiktens analys och dess slutsatser, och tydligt anges vid utformning 

av rekommendationer. 

9. Användes lämpliga metoder för sammanvägning av studiernas resultat? Lämpligheten i att 

lägga samman resultaten från de olika studierna bör säkerställas genom bedömning av de 

ingående studiernas homogenitet (dvs Chi2-test för beräkning av homogenitet, I2). Om 

heterogenitet finns bör man använda en modell som tar hänsyn till slumpeffekter (random 

effects model) och/eller överväga om det ur klinisk synpunkt är lämpligt att slå ihop 

resultaten. 

10. Har sannolikheten för publikationsbias* bedömts? En bedömning av publikationsbias bör 

omfatta en kombination av grafiska hjälpmedel (t ex med funnel plot eller andra tester) 

och/eller statistiska metoder (t ex Eggers regressionsanalys). 

11. Är eventuella intressekonflikter angivna? Eventuella sponsorer och bidragsgivare bör 

tillkännages både i den systematiska översikten och i de ingående studierna. * SBU:s 

kommentar: Publikationsbias leder till snedvriden publikation, t ex att positiva resultat 

publiceras oftare än negativa resultat.  
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8.3 Bilaga 3 Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier (SBU 2016) 

 

Granskningen av en studie gäller i första hand studiekvalitet, det vill säga risk för 

systematiska fel och risk för intressekonflikter (A).  

Författare: _____________________ År: __________ Artikelnummer: _ __________ 

 

Svarsalternativ: Ja, Nej, Oklart, Ej tilllämpligt 

Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. Alternativet ”ej 

tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. Specificera i kommentarsfältet. 

 

A. Granskning av studiens begränsningar – eventuella systematiska fel (bias) 

A1. Selektionsbias 

a) Användes en lämplig randomiseringsmetod? 

b) Om studien har använt någon form av begränsning i randomiseringsprocessen (t ex block, 

strata, minimisering), är skälen till detta adekvata? 

c) Var grupperna sammansatta på ett tillräckligt likartat sätt? 

d) Om man har korrigerat för obalanser i baslinjevariabler, har det skett på ett adekvat sätt? 

Kommentarer: 

Bedömning av risk för selektionsbias: (Låg, Medelhög, Hög) 

 

A2. Behandlingsbias 

a) Var studiedeltagarna blindade? 

b) Var behandlare/prövare blindade? 

c) Var följsamhet i grupperna acceptabel enligt tillförlitlig dokumentation? 

d) Har deltagarna i övrigt behandlats/exponerats på samma sätt bortsett från interventionen? 



 

6 

 

Kommentarer: 

Bedömning av risk för behandlingsbias:(Låg, Medelhög, Hög) 

 

A3. Bedömningsbias (per utfallsmått) 

a) Var utfallsmåttet okänsligt för bedömningsbias? 

b) Var de personer som utvärderade resultaten blindade för vilken intervention som gavs? 

c) Var personerna som utvärderade utfallet opartiska? 

d) Var utfallet definierat på ett lämpligt sätt? 

e) Var utfallet identifierat/diagnostiserat med validerade mätmetoder? 

f) Har utfallet mätts vid optimala tidpunkter? 

g) Var valet av statistiskt mått för rapporterat utfall lämpligt? 

h) Var den analyserade populationen (ITT eller PP) lämplig för den fråga som är föremål för 

studien? 

Kommentarer: 

Bedömning av risk för bedömningsbias: (Låg, Medelhög, Hög) 

 

A4. Bortfallsbias (per utfallsmått) 

a) Var bortfallet tillfredsställande lågt i förhållande till populationens storlek? 

b) Var bortfallet tillfredsställande lågt i förhållande till storleken på utfallet? 

c) Var bortfallets storlek balanserad mellan grupperna? 

d) Var relevanta baslinjevariabler balanserade mellan de som avbryter sitt deltagande och de 

som fullföljer studien? 

e) Var den statistiska hanteringen av bortfallet adekvat? 

f) Var orsakerna till bortfallet analyserade? 

Kommentarer: 
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Bedömning av risk för bortfallsbias: (Låg, Medelhög, Hög) 

 

A5. Rapporteringsbias 

a) Har studien följt ett i förväg publicerat studieprotokoll? 

b) Angavs vilket/vilka utfallsmått som var primära respektive sekundära? 

c) Redovisades alla i studieprotokollet angivna utfallsmått på ett fullständigt sätt? 

d) Mättes biverkningar/komplikationer på ett systematiskt sätt? 

e) Redovisades enbart utfallsmått som angivits i förväg i studieprotokollet? 

f) Var tidpunkterna för analys angivna i förväg? 

Kommentarer: 

Bedömning av risk för rapporteringsbias: (Låg, Medelhög, Hög) 

 

A6. Intressekonfliktbias 

a) Föreligger, baserat på författarnas angivna bindningar och jäv, låg eller obefintlig risk att 

studiens resultat har påverkats av intressekonflikter? 

b) Föreligger, baserat på uppgifter om studiens finansiering, låg eller obefintlig risk att studien 

har påverkats av en finansiär med ekonomiskt intresse i resultatet? 

c) Föreligger låg eller obefintlig risk för annan form av intressekonflikt (t ex att författarna har 

utvecklat interventionen)? 

Kommentarer: 

Bedömning av risk för intressekonfliktbias: (Låg, Medelhög, Hög) 

 

Sammanvägning av risk för bias (per utfallsmått) (Låg, Medelhög, Hög) 

A1. Selektionsbias 

A2. Behandlingsbias 
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A3. Bedömningsbias 

A4. Bortfallsbias 

A5. Rapporteringsbias 

A6. Intressekonfliktbias 

Kommentarer: 

Granskningsmallen avser att ge ett systematiskt underlag med vars hjälp man kan bedöma 

risken för att ett givet utfall man skattat i en studie systematiskt snedvridits (bias) under 

forskningsarbetet. Konsekvensen av detta är att utfallet antingen underskattas eller överskattas 

jämfört med ett ”sant” utfall. Även utfallets riktning kan ha missbedömts. 

Syftet med mallen är att skapa ett systematiskt och transparent underlag för att diskutera hur 

stor risken är att skattade utfall i en enskild studie är systematiskt snedvridna. Någon algoritm 

för att räkna samman kvalitetspoäng erbjuds alltså inte. När det gäller bedömningsbias (A3) 

och bortfallsbias (A4) behöver granskningen ske per utfallsmått eftersom kvalitetsbrister/bias 

kan skilja sig för olika utfallsmått. 
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8.4 Bilaga 4 Mall för kvalitetsgranskning av observationsstudier (SBU 2016) 

 

Granskningen av en studie gäller i första hand studiekvalitet, det vill säga risk för 

systematiska fel och risk för intressekonflikter (A).  

 

Författare: _____________________ År: __________ Artikelnummer: _ __________ 

 

Svarsalternativ : Ja, Nej, Oklart, Ej tilllämpligt 

Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. Alternativet ”ej 

tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 

 

A. Granskning av studiens begränsningar – eventuella systematiska fel (bias) 

A1. Selektionsbias 

a) Var de observerade grupperna rekryterade på ett tillräckligt likartat sätt? 

b) Var de jämförda gruppernas sammansättning tillräckligt lika vid studiestart? 

c) Har korrigering av obalanser i baslinjevariabler mellan grupper med olika 

exponering/behandling gjorts på ett adekvat sätt i den statistiska analysen? 

Kommentarer: 

Bedömning av risk för selektionsbias:(Låg, Medelhög, Hög) 

 

A2. Behandlingsbias 

a) Var villkoren (utöver den behandling eller exponering som studerades) för grupperna under 

behandlings-/ exponeringstiden tillräckligt likartade? 

b) Var följsamhet gentemot behandling/ exponering acceptabel i grupperna? 

Kommentarer: 

Bedömning av risk för behandlingsbias: (Låg, Medelhög, Hög) 
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A3. Bedömningsbias (per utfallsmått) 

a) Var utfallsmåttet okänsligt för bedömningsbias? 

b) Var personerna som utvärderade utfallet blindade för studiedeltagarnas exponeringsstatus? 

c) Var personerna som utvärderade utfallet opartiska? 

d) Var utfallet definierat på ett lämpligt sätt? 

e) Mättes utfallet på ett adekvat sätt med standardiserade/definierade mätmetoder? 

f) Mättes utfallet på ett adekvat sätt med validerade mätmetoder? 

g) Har variationer i exponering över tid tagits med i analysen? 

h) Har utfallet mätts vid optimal(a) tidpunkt(er)? 

i) Var observatörsöverensstämmelsen acceptabel? 

j) Har studien tillämpat ett lämpligt statistiskt mått för rapporterad effekt/samband? 

Kommentarer: 

Bedömning av risk för bedömningsbias: (Låg, Medelhög, Hög) 

 

A4. Bortfallsbias (per utfallsmått) 

a) Var bortfallet tillfredsställande lågt i förhållande till populationens storlek? 

b) Var bortfallet lika stort inom grupperna? 

c) Var relevanta baslinjevariabler lika fördelade mellan bortfallen i interventions- och 

kontrollgruppen alternativt mellan olika exponeringsgrupper? 

d) Var relevanta baslinjevariabler lika fördelade mellan analys- och bortfallgruppen? 

e) Var den statistiska hanteringen av bortfallet adekvat? 

Kommentarer: 

Bedömning av risk för bortfallsbias: (Låg, Medelhög, Hög) 
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A5. Rapporteringsbias 

a) Följde studien ett i förväg fastlagt studieprotokoll? 

b) Var utfallsmåtten relevanta? 

c) Mättes biverkningar/komplikationer på ett systematiskt sätt? 

d) Var tidpunkterna för rapporterad analys relevanta? 

Kommentarer: 

Bedömning av risk för rapporteringsbias: (Låg, Medelhög, Hög) 

 

A6. Intressekonfliktbias 

a) Föreligger, baserat på författarnas angivna bindningar och jäv, låg eller obefintlig risk att 

studiens resultat har påverkats av intressekonflikter? 

b) Föreligger, baserat på uppgifter om studiens finansiering, låg eller obefintlig risk att studien 

har påverkats av en finansiär med ekonomiskt intresse i resultatet? 

c) Föreligger låg eller obefintlig risk för annan form av intressekonflikt (t ex att författarna har 

utvecklat interventionen)? 

Kommentarer: 

Bedömning av risk för intressekonfliktbias:(Låg, Medelhög, Hög) 

 

Sammanvägning av risk för bias (per utfallsmått) (Låg, Medelhög, Hög) 

A1. Selektionsbias 

A2. Behandlingsbias 

A3. Bedömningsbias 

A4. Bortfallsbias 

A5. Rapporteringsbias 

A6. Intressekonfliktbias 
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Kommentarer: 

 

Mallen är i första hand tänkt att användas för granskning av studiekvalitet i prospektiva 

kohortstudier (del A). I den mån retrospektiva kohortstudier med historiska kontroller, 

retrospektiva fallserier, tvärsnittsstudier eller andra icke-randomiserade studietyper 

är aktuella att använda kan mallen användas för dessa med vissa tillägg/anpassningar. 

Granskningsmallen avser att ge ett systematiskt underlag till stöd för att bedöma risken 

för att en given effekt i en studie systematiskt snedvridits (bias) under forskningsarbetet. 

Konsekvensen av detta är att effekten antingen underskattas eller överskattas jämfört 

med en ”sann” effekt. Även effektens riktning kan ha missbedömts. 

 

Syftet med mallen är att skapa ett systematiskt och transparent underlag för att diskutera 

hur stor risken är att skattade effektmått/samband i en enskild studie är systematiskt 

snedvridna. Någon algoritm för att räkna samman kvalitetspoäng erbjuds alltså inte. 
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8.5 Bilaga 5 Motivering till ändrad evidensstyrka av vetenskapliga studier 

 

Studie Författare 

Preliminär 

evidensstyrka  

Slutgiltig 

evidensstyrka 

Motivering till ändrad 

evidensstyrka 

1 Lear et al. 2017 3 3  

2 Laddu et al. 2017 2 1 

Självrapporterad data i form 

av en enkät gällande fysisk 

aktivitetsvanor vilket medför 

låg reliabilitet. Syfte och 

slutsats stämmer inte överens 

och antyder att forskare i 

efterhand försökt hitta 

anmärkningsvärda resultat. 

3 Zaccardi et al. 2017 3 3  

4 Gunter et al. 2017 3 4 

Högt antal deltagare (451 743 

personer) samt lång 

uppföljningstid (16,4 år). 

5 Dehghan et al. 2017 3 1 

Kort uppföljningstid (7,4 år), 

självrapporterad data (food 

frequency questionnaire) och 

aningen partiska forskare. 

6 Gakidou et al. 2017 5 5  

7 Nwizu et al. 2017 3 3  

8 Hibbeln et al. 2018 1 1  

9 Jakobsen et al. 2017 5 5  

10 Smith et al. 2017 3 2 

Lågt antal deltagare (7320 

personer). Klassificering av 

stående/sittande jobb är 

aningen förenklad och 

diskuteras inte vidare av 

forskare. Saknar en 

fysiologisk förklaring till 

varför stående jobb skulle 

vara dubbelt så skadligt som 

sittande jobb. 
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11 Pan et al. 2017 5 5  

12 NCD 2017 4 5 

Högt antal deltagare 

(129,000,000 personer), lång 

uppföljning (41 år), objektiv 

mätmetod (BMI). 

13 Erlinge et al. 2017 4 4  

14 Poole et al. 2017 5 5  

15 

Budhatoki et al. 

2018 2 2  

16 Althoff et al. 2017 1 2 

Objektiv mätmetod 

(accelerometer), högt antal 

deltagare (717 527 personer) 

17 

Rasmark Roepke et 

al. 2017 2 3 

Diagnoser gjorda av utbildad 

personal och inte 

självrapporterat. Tydligt 

definierade inklusions samt 

exklusionskriterier med 

generaliseringar för en 

specifik målgrupp. 

18 

GBD 2015 Obesity 

Col. 4 4  

19 Knip et al. 2018 4 5 

Lång uppföljningstid (11,5 

år), högt antal deltagare för 

en experimentell studie (1744 

personer), dubbelblindad. 

20 Stensland et al. 2018 2 1 

Kort uppföljningstid (3 år), 

högt bortfall, lågt antal 

deltagare (1917 personer 

inklusive kontrollgrupp), 

subjektiv mätmetod 

21 Strand et al. 2017 2 2  

22 Heazell et al. 2017 2 2  
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23 Mubang et al. 2017 2 3 

Validering och confounders 

ur tvillingregister, lång 

uppföljningstid (12 år), högt 

antal deltagare (3 432 153 

personer). 

24 Sharma et al. 2017 1 2 

Justering för många 

confounders, objektiv 

mätmetod. 

25 Morch et al. 2017 3 3  

26 Beltrame et al. 2017 4 2 

Ej randomiserade grupper. 

Lågt antal deltagare (18 

personer). Kvinnorna i 

studien var bättre tränade än 

männen. 

27 Chen et al. 2017 4 4  

28 

Nordenstam et al. 

2017 2 2  

29 Dohrn et al. 2018 3 2 

Lågt antal deltagare (851 

personer), ingen data eller 

justering för alkohol, kost, 

sömn eller 

funktionsnedsättning. 

Klassificering av de olika 

intensiteterna är en 

tolkningsfråga. 

Accelerometer mäter inte all 

typ av fysisk aktivitet. 

30 Morgan et al. 2018 5 3 

Trots meta-analys lågt antal 

deltagare på grund av 

outforskat område. Stor risk 

för reporting bias. De 

inkluderade studierna var av 

relativ låg kvalitet. Forskare 

har bara undersökt 

konditionsträning men 

slutsats dras om träning. 

Depression har definierats 

olika i de inkluderade 

studierna. Många 

confounders har inte tagits 

hänsyn till. 

31 

Gopalakrishnan et al. 

2017 2 2  
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32 Blundell et al. 2017 4 4  

33 Sandberg et al. 2017 4 4  

34 Goadsby et al. 2017 4 5 

Högt antal deltagare för att 

vara en experimentell studie 

(955 personer), tydlig 

gruppklassificering 

35 Ashton et al. 2017 1 1  

36 

Thunander Sundbom 

et al. 2017 1 1  

37 Ek et al. 2017 3 3  

38 Anderson et al. 2017 4 3 

Självrapporterad data (food 

frequency questionnaire), 

många okontrollerade 

confounders som skiljde sig 

mellan de inkluderade 

studierna. 

39 Lind et al. 2018 3 3  

40 Birge et al. 2017 4 3 

Hög risk för social 

önskvärdhets-bias, endast 

tvärsnittsstudier inkluderade. 
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8.6 Bilaga 6 Styrkor och svagheter gällande rapporteringskvaliteten för 

tidningsartiklar 

 

Artikel Tidning Anteckningar 

 

 

 

 

 

 

 

1 Metro 

 

 

I original-artikeln nämns inte städning, dock 

tolkar Metro “non-recreational” som städning. 

Resultaten visar att non-recreational physical 

activity på hög intensitet gav mindre Hazard 

ratio än moderat. Frågan är om städning kan 

klassas som hög eller låg/moderat medan cykla 

till jobbet eller kroppsarbete som hög? 

2 Metro 

Inledningen av texten är mer överdriven än 

rubriken. Resultaten är kontroversiella men 

metro formulerar sig någorlunda likt 

originalartikeln som också tycks överdriva 

magnituden av dess fynd. 

3 Metro 

Författarna skriver att man är "hälften mindre 

utsatta för blodtryckssjukdomar om man bastar 

4-7 gånger i veckan" vilket är svårtolkat då de 

inte nämner jämfört med vad (0 eller 1-3 

gånger). 

4 Metro 

Mindre risk att dö i förtid är inte detsamma som 

"förlänga livet". Ärlig genomgång av studien i 

texten men något överdrivna påståenden där 

olika perspektiv endast delvis tas upp. Intervju 

med en av författarna till studien där hon är 

återhållsam tex "förlänger inte livet men.." vilket 

höjer kvaliteten. 

5 Metro 

Missvisande titel. Felaktiga slutsatser i texten, 

bland annat att man utesluter näringsämnen om 

man väljer kolhydrater framför fett. Länk ges 

men det tycks inte vara som att författaren har 

använt den själv. Praktisk överförbarhet ges, 

dock på felaktiga grunder. Originalstudie 

överdriver resultaten delvis vilket förlåter Metro 

lite grann. 

6 Metro 

Kort artikel som bara lyfter en promille av det 

studien undersökt. Trots att resultaten 

sammanfattas på ett ärligt sätt är bristen på 

bakgrundsinformation och beskrivning av metod 
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till studien drar ner rapporteringskvaliteten. En 

tidigare studie nämns men mer än att den 

handlar om snus känns den irrelevant. 

7 Metro 

Välnyanserad, bra information, lyfter brister 

med studien och både tidigare fynd samt 

framtida frågetecken lyfts. Dock ges ingen länk 

utan bara författare och tidsskrift. Endast 

magstrupscancer diskuteras i ingressen trots att 

studien undersökt på mycket mer vanligt 

förekommande cancersjukdomar där den 

verkliga risken var lägre. 

8 Metro 

Ifrågasätter påståendet "uppenbara hälsofördelar 

av vegetarisk kost". I övrigt kort men 

välnyanserad artikel. Bra titel. Begränsningar 

med studie nämns. Dock diskuteras inga tidigare 

eller framtida studier. 

9 Metro 

Intervju och citat från forskare vilket höjer 

reliabiliteten. Titel dock inte helt korrekt. Det 

diskuteras endast väldigt kort kring hur effekten 

av medicinen kan variera från person till person. 

10 Metro 

Kort artikel utan bakgrundsinformation eller 

perspektiv på fynden. Påhittade orsakssamband. 

Bild visar en man som går på rullband vilket kan 

tänkas vara hälsosammare än att både stå eller 

sitta still. 

11 DN 

Informativ artikel där författaren tycks vara 

kunnig inom området. Inga tydliga förslag på 

framtida forskning/saker vi inte vet men flera 

perspektiv på för- och nackdelar med viss 

behandling kan tänkas tolkas som en helhetssyn 

på frågan. 

12 DN 

Titel kan tolkas som dikotom. Ingen diskussion 

om BMI som mått. Författare skiftar mellan 

formuleringen vara fet och lida av fetma. 

Problemet diskuteras med flera olika 

infallsvinklar, dock utan framtida studieförslag. 

13 DN 

Kort och koncis artikel utan perspektiv, tidigare 

studier eller framtida studier. I övrigt presenteras 

studien på ett korrekt och ärligt sätt likt 

forskarens formuleringar. 

14 DN 

Författare tycks ha missförstått slutsats (studie 

föreslår RCTs, DN påstår att sådan forskning 

redan gjorts och överensstämmer med 

resultaten). I övrigt är studien återgiven på ett 
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korrekt och ärligt vis. 

15 DN 

Korrekt och välnyanserad information. Skiljer 

tydligt på d-vitamin som tillskott och från 

kost/solen. Författaren skriver att "Risken för 

levercancer minskade så mycket som 50 

procent, särskilt hos män" men könsskillnader är 

inte något som framgår från artikeln. De skriver 

att det finns brister med studien och att det 

vetenskapliga underlaget för vitamin-D som 

kosttillskott är begränsat vilket indirekt antyder 

att mer forskning behövs för att kunna uttala sig 

om. 

16 DN 

Författare lyfter det mest relevanta från studien. 

Utebliven diskussion om mätmetod (stegräknar- 

och accelerometerapp), annan forskning och 

övriga brister med studien. 

17 DN 

Välyanserad artikel som lyfter många perspektiv 

på problemet. Ingen tidigare forskning på ämnet 

eller praktisk överförbarhet diskuteras (dock kan 

det tänkas vara svårt i och med att orsak okänd 

till det ökade antalet missfall). 

18 DN 

Trots formuleringar likt forskare till studien är 

fynden inte ett definitivt svar på att "10% lider 

av fetma" utan är en uppskattning. I övrigt 

presenteras många perspektiv och korrekta 

formuleringar men utan framtida eller förrtida 

forskning. 

19 DN 

Författare bör tydliggöra diabetestyp och så att 

läsaren gör en distinktion. Typ av ersättning 

använd, det vill säga hydraliserad 

måltidsersättning, nämns inte i artikeln. Endast 

kort text om eventuella orsakssamband och 

framtida forskning. 

20 DN 

Stor del av artikeln består av en intervju med 

forskaren till studien vilket ökar tillförlitligheten 

för att det som sägs stämmer. Det förekommer 

även en metoddiskussion till studie vilket är ett 

plus. Ett minus är att endast Utöya och inte 

andra terrorattentat/trauman diskuteras 

forskningsmässigt. 

21 Expressen 

Svårigheten att upptäcka bröstcancer hos 

överviktiga var inte syftet eller slutsatsen med 

studien utan endast något att tänka på gällande 

fynden i studien. Journalisten tycks ha kopierat 

texten från en engelsk tidning och har 

antagligen inte läst studien. Tidigare forskning 
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nämns men endast länk till artikel i samma 

tidning. 

22 Expressen 

"Bättre för gravida att sova på sidan" stämmer 

inte med studiens resultat. Bra tidigare och 

framtida forskning samt perspektiv. Rubrik på 

tidningsartikel är fel vilket är det enda som 

behövs för att få ett "klick" och antagligen det 

enda man som läsare kommer ihåg. 

23 Expressen 

Någorlunda överdrivna påståenden och 

förhastade slutsatser men med flera perspektiv 

och tydliga när det kommer till spekulationer. 

24 Expressen 

Tidningsartikeln är i princip direktöversatt från 

tidningsartikel i Daily Mail. Delvis överdriven 

med exempel som "Då kan det vara hög tid att 

boka in ett besök hos läkaren" samt "fastställa 

samband". Välinformativ och tidigare studier 

nämns. 

25 Expressen 

En "skrämselartikel" där författaren tycks 

vinkla resultaten för att väcka 

uppmärksamhet/oro och locka fler läsare. Den 

viktigaste punkten är att de endast nämner den 

relativa risken (20%) och inte den absloluta 

risken (0,00013%) mellan att använda/inte 

använda p-piller och bröstcancerrisk. 

Författaren länkar även till en annan Expressen 

artikel som något felaktigt och överdrivet påstår 

att p-piller minskar kvinnors livskvalitet. Titeln 

är korrekt men onyanserad. Intervju med 

forskare är ett plus där diskussionen övergår till 

diskussion om utskrivande av p-piller och 

riskfaktorer. 

26 Expressen 

Rubriken är formulerad på ett konstigt sätt 

(naturlig fysik). Att dra en slutsats på alla 

världens kvinnor och män med 18 personer 

känns tveksamt. Samtidigt förminskar 

journalisten studien genom att benämna den för 

"den lilla studien". 

27 Expressen 

Rubrik felaktig eftersom att studien inte visar 

att äta ost varje dag skulle vara bättre för 

hälsan. Förutom rubrik och ingress är artikeln 

informativ och nyanserad. Brister med studie 

bör vidare ha diskuterats. 

28 Expressen 

Välnyanserad och informativ artikel. Dock dras 

lite för tidiga slutsatser som ex. "allvarliga 

konsekvenser" trotts att det är en liten 

riskökning. Författaren nämner inte antal 
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deltagare i studien som är relevant eftersom det 

är ganska lågt. 

29 Expressen 

Att skriva "bättre än vi tidigare trott" blir fel då 

det är en tolkningsfråga. Dessutom är det 

konstigt att lätt fysisk aktivitet översätts till 

diskning och dammsugning. Texten är 

informativ men med få perspektiv på fynden. 

30 Expressen 

Forskare undersökte inte det titel på 

tidningsartikel antyder. I övrigt bra text som 

samstämmer med forskares formuleringar men 

med lite för få perspektiv såsom brister med 

studien. 

31 Aftonbladet 

Journalister skriver att det återstår mycket 

forskning på området, men ändå är de ganska 

säkra på tarmflorans betydande effekt på hälsan. 

Rubriken är något överdriven men texten ger en 

rättvis bild på fynden. 

32 Aftonbladet 

En något överdriven rubrik. Det förekommer en 

del påståenden som inte stöds upp med relevant 

fakta exempelvis "konkurrerar ut de flesta andra 

viktmetoder som finns tillgängliga". Olika 

perspektiv som attatt medicinen inte svarar på 

alla nämns. 

33 Aftonbladet 

Välnyanserad artikel som lyfter vad vi vet/inte 

vet. Eftersom inslaget innehåller en intervju 

med författaren till studien presenteras 

resultaten på ett ärligt sätt trots att det även 

råder en del överdrifter. 

34 Aftonbladet 

Användandet av "kan lindra" istället för en 

formulering i absoluta termer i rubriken är ett 

plus. En svaghet med texten är att ingen 

genomgång gällande metod görs utan bara kort 

nämner resultat. Alternativa metoder till att 

lindra migrän, tidigare forskning eller framtida 

forskning nämns inte. 

35 Aftonbladet 

Rubrik fel på två punkter. Dels "älskar" och 

dels "är" när det egentligen är "föredrar" och 

"känner sig". Den huvudsakliga inriktningen 

med studien var alkohol och agressivitet medan 

aftonbladet framförallt skriver om andra känslor 

(sexighet) som inte alls behandlas i samma 

utsträckning i studien. Utöver det beskrivs 

metoden vilket är ett plus men svagt med olika 

perspektiv, annan forskning och praktisk 

överförbarhet. 
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36 Aftonbladet 

Rubriken är svårtolkad. Väldigt kort artikel 

vilket gör att mycket information om det som 

undersökts utelämnas men sammanfattas ändå 

någorlunda väl. Metod nämns inte och inte 

heller perspektiv på fynden. Ett plus är att 

praktisk överförbarhet diskuteras av forskare i 

intervju. 

37 Aftonbladet 

Välnyanserad rubrik samt text. Trots att den är 

ganska kort lyfts olika perspektiv och brister 

med studien på ett korrekt sätt. Intervju med 

forskare ger en korrekt bild av fynden. Att datan 

är självrapporterad nämns, men inte svagheten 

med detta. 

38 Aftonbladet 

Rubrik saknar relevans för studien. Överdriven 

ingess för att locka läsare men sedan skrivs att 

resultaten bör tas med en nypa salt på grund av 

brister med studien. Nästan hela artikeln är en 

intervju med en professor i kostvetenskap som 

tydligt ger perspektiv på fynden. 

39 Aftonbladet 

Innehåller intervju med forskaren vilket ger en 

rättvis bild av studien. Dock är det en relativt 

kort artikel vilket gör att fynden inte 

problematiseras eller tillåter nog med 

perspektiv. 

40 Aftonbladet 

Studien visar inte att man blir beroende av att 

röka en cigarett utan snarare att det finns ett 

samband mellan de som provat en cigarett och 

som röker dagligen. Ett plus är att bristen med 

självrapporterad data tas upp, dock utan vidare 

diskussion om metod. 
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8.7 Bilaga 7 DN premium artiklar 

 

11.  

Långvarig återfallsrisk vid bröstcancer 

Risken för att bröstcancern ska komma tillbaka efter avslutad behandling är betydligt mer 

ihållande än vad forskarna hittills trott. För många kvinnor är risken för återfall betydande i 

upp till 20 år efter den första diagnosen. 

Bröstcancer är en av de allra vanligaste cancerdiagnoserna. Varje år får cirka 9.000 svenska 

kvinnor en sådan diagnos. 

Ungefär 80 procent av alla bröstcancrar är hormonkänsliga, så kallad ER-positiv bröstcancer. 

Det innebär att cancercellerna är beroende av kvinnliga könshormoner, östrogen, för att växa. 

I behandlingen ingår därför att ge kvinnorna aromatashämmare eller tamoxifen, vanligen i 

fem år, som blockerar de kroppsegna hormonerna. 

Men nu visar det sig att återfallsrisken oftast är betydligt längre än så. 

”Återfallsrisken för dessa kvinnor visade sig vara betydligt mer ihållande än vad vi hade 

förväntat oss, även hos kvinnor med relativt god prognos från början”, säger Jonas Bergh, 

professor vid Karolinska institutet, i ett pressmeddelande. 

I den aktuella studien, som presenteras i New England Journal of Medicine, utgick det 

internationella forskarlaget från 88 tidigare genomförda kliniska studier med närmare 63.000 

patienter som alla hade fått hormonterapi i fem år och var fria från cancern när behandlingen 

avslutades. 

Det visade sig att risken för återfall var direkt kopplad till den ursprungliga tumörens storlek 

och hur många lymfkörtlar som cancern hade spridit sig till. Högst risk för återfall, cirka 40 

procents risk över en 15-årsperiod, hade kvinnor med stora tumörer och fyra eller fler 

cancerdrabbade lymfkörtlar. För kvinnor med mycket små tumörer och friska lymfkörtlar var 

den 15-åriga risken runt tio procent. 

”För ett stort antal kvinnor återkom cancern och spred sig till andra ställen i kroppen upp till 

15 år efter avslutad behandling, det vill säga 20 år efter diagnos”, säger Jonas Bergh. 
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Nya studier pekar på att tio års hormonbehandling minskar risken ytterligare. Å andra sidan 

kan aromatashämmare öka risken för led- och muskelbesvär samt benskörhet, medan 

tamoxifen ökar risken för blodpropp och i sällsynta fall kan orsaka cancer. 

Jonas Bergh anser därför att resultaten bör leda till en diskussion där den behandlande läkaren 

och patienten tillsammans väger nyttan mot riskerna av att fortsätta den hormonella 

behandlingen. 

Fakta:Bröstcancer 

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor, och brukar kännas som en knöl i 

bröstet eller mot armhålan. 

Att bröstvårtan eller huden på bröstet dras in kan också vara ett symtom. 

Operation är den vanligaste behandlingen. 

Behandlingen kompletteras ofta med strålning och cytostatika. 

Om cancern upptäcks tidigt kan den oftast botas. 

 

12. 

Forskare: Fler över- än underviktiga barn i världen 2022 

Andelen överviktiga ökar kraftigt bland världens barn och i dag räknas 124 miljoner vara feta. 

Och trenden är tydlig – år 2022 väntas fler barn lida av fetma än undervikt. 

Det finns fortfarande fler barn i världen som lider av undernäring jämfört med de som är så 

pass överviktiga att de räknas som feta. Men fördelningen förändrar sig snabbt. Det visar den 

analys som forskare vid Imperial College i London och Världshälsoorganisationen, WHO, har 

publicerat i vetenskapstidskriften Lancet. 

De senaste 40 åren, mellan åren 1975 och 2016, har andelen barn som har fetma ökat från 11 

miljoner till 124 miljoner. Dessutom finns nu 213 miljoner barn som har ett BMI som 

motsvarar övervikt, rapporterar Läkartidningen. 

Framför allt är det i fattigare länder som ökningen nu sker i. 

– De senaste fyra decennierna har andelen fetma hos barn och ungdomar stigit kraftigt globalt 

sett, och fortsätter att göra det i låg- och medelinkomstländer. De senaste åren har nivåerna 
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planat ut i höginkomstländer, även om nivåerna fortsätter ligga på en oacceptabel nivå, säger 

Majid Ezzati, professor vid Imperial College, till WHO. 

Analysen bygger på material från över 2.400 studier med totalt 129 miljoner deltagare, varav 

32 miljoner av dem var barn och ungdomar i åldrarna 5–19 år. Över hela världen har andelen 

pojkar med fetma ökat från 0,9 procent till 7,8 procent under perioden. Motsvarande siffror 

för flickor är en ökning från 0,7 till 5,6 procent. 

Om utvecklingen håller i sig kommer antalet barn som lider av fetma redan år 2022 bli fler än 

antalet som lider av undervikt. 

– Denna oroande trend visar effekterna av marknadsföringen av matprodukter och hur 

politiken förs i de här frågorna globalt sett, där nyttig, näringsrik mat är alltför dyr för fattiga 

familjer och samhällen. Enligt trenden spås en generation barn och ungdomar att växa upp 

feta och få större risk att drabbas av sjukdomar som diabetes, säger Majid Ezzati vidare. 

För att vända trenden behöver man agera på många olika plan, menar han. 

– Vi behöver sätt att göra nyttig, näringsrik mat bli mer tillgängligt både hemma och i skolan, 

speciellt i fattiga familjer och samhällen, och vi behöver regler och skatter för att skydda 

barnen från onyttig mat. 

 

13. 

Billigare läkemedel lika bra vid hjärtinfarkt 

Ett billigare blodförtunnande läkemedel har visat sig fungera lika bra som ett dyrare alternativ 

i det akuta skedet av hjärtinfarkt. Det visar en svensk studie med över 6 000 patienter, 

rapporterar flera medier. 

Deltagarna i studien lottades att få behandling med något av läkemedlen. Efter ett halvår hade 

12,3 procent av dem som fått det dyrare alternativet fått en ny hjärtinfarkt, en större blödning 

eller dött. Motsvarande siffra för dem med det billigare alternativet var 12,8 procent. 

Skillnaden är inte statistiskt säkerställd, skriver Dagens Medicin. 

David Erlinge, professor vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, 

har lett studien. Han tror att man i de flesta fall kommer att övergå till det billigare 

läkemedlet. 
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 Därigenom kan vi spara runt 50 miljoner kronor. Det är en ganska bra utväxling för en 

randomiserad studie som bara kostat 14 miljoner att göra, säger han till Dagens Medicin. 

Studien presenterades på söndagen vid den europeiska hjärtkongressen i Barcelona i Spanien. 

Den har även publicerats i New England Journal of Medicine. 

 

14. 

Tre koppar kaffe verkar göra mer nytta än skada 

Människor som dricker tre till fyra koppar kaffe per dag verkar ha större chans att uppleva 

positiva hälsoeffekter än de som undviker kaffe, visar en ny studie. 

Forskningen, där material från över 200 tidigare studier om kaffets effekt har sammanställts, 

visar att kaffekonsumtion går att koppla till bland annat lägre risker för hjärtsjukdom, 

diabetes, leversjukdom, demens och vissa cancerformer. 

Bäst är det att få i sig tre eller fyra koppar kaffe om dagen, enligt forskarna, med undantag för 

kvinnor som är gravida eller som har större risk att drabbas av frakturer. 

Kaffe är en av de drycker som konsumeras mest i världen. För att bättre förstå hälsoeffekterna 

av kaffe analyserade en grupp forskare vid universitetet i Southampton i Storbritannien 201 

studier baserade på observationsforskning och 17 studier baserade på kliniska tester runt om i 

världen. 

"Kaffedrickande verkar ofarligt inom det vanliga konsumtionsmönstret", sammanfattar 

forskarna studien som publiceras i den vetenskapliga tidskriften BMJ (British Medical 

Journal). 

Läs också: Forskning och myter – detta händer med kroppen när du dricker kaffe 

Kaffedrickande var konsekvent kopplat till en lägre risk för att dö i förtid av vissa sjukdomar. 

Störst var de positiva effekterna hos människor som konsumerade tre koppar om dagen 

jämfört med dem som inte alls drack kaffe. Att dricka mer än tre koppar om dagen var inte 

skadligt men de positiva effekterna var inte lika tydliga, enligt studien. 

Forskningen visar också att kaffe var kopplat till en lägre risk för flera cancerformer, 

inklusive prostata-, hud- och levercancer. De positiva effekterna gäller även för bland annat 

typ 2-diabetes, gallsten och gikt. 
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Forskarna säger att eftersom deras studie till stor del baseras på observationsforskning är det 

svårt att dra konkreta slutsatser om orsak och verkan men att annan ny forskning visar 

liknande resultat om kaffeintag. 

 

15. 

Vitamin D kopplad till lägre cancerrisk 

Personer som har högre nivåer av vitamin D i blodet kan löpa lägre risk för att utveckla vissa 

former av cancer. 

Det visar en japansk studie som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften BMJ 

(British Medical Journal). 

Vitamin D bildas i huden när du vistas i solsken och bidrar till normala kalciumnivåer i blodet 

och hjälper till att bibehålla en normal benstomme och muskelfunktion. 

Den nya studien visar att vitaminet också tycks ha en skyddande effekt mot cancer där höga 

halter av vitamin D i blodet ger en 20 procent lägre risk att utveckla cancer, såväl hos kvinnor 

som män. Risken för levercancer minskade så mycket som 50 procent, särskilt hos män. 

Däremot fann forskarna ingen effekt på risken för lungcancer eller prostatacancer, skriver 

AFP. 

Låga halter av vitamin D har kopplats till bland annat benfrakturer, hjärtsjukdomar, 

tarmcancer, diabetes, depression och alzheimer. 

Förutom i sol finns vitaminet i bland annat fet fisk, berikad mjölk, berikat matfett, ägg, kött 

och viss svamp. 

Studien har inte undersökt om kosttillskott med vitamin D har någon effekt på cancer. När det 

gäller nyttan med kosttillskott är det vetenskapliga stödet mycket svagare. Det finns flera 

svagheter med studien, så det går inte att utesluta att personer med låga D-vitaminnivåer har 

sämre hälsa generellt. 
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16.  

Svenskar rör sig mest i Norden – men ändå alldeles för lite 

Svenskar går i genomsnitt nästan 6.000 steg per dag, enligt en ny studie. Med det är vi bland 

de hurtigaste i Europa men ändå långt ifrån rekommendationen på 10.000 steg. Sverige är det 

land i studien där skillnaden mellan män och kvinnors rörelse är minst. 

4.961 steg om dagen var det globala genomsnittet i studien, vilket hamnar inom definitionen 

för stillasittande. Det svenska genomsnittet låg på strax under 6.000, det definieras som 

lågaktiv.  

Personer mellan 20 och 30 år är de som rör sig mest, sedan blir aktiviteten mindre med 

stigande ålder. Normalviktiga personer, med ett BMI mellan 18,5 och 25, går mer än andra. 

Överviktiga och feta människor rör sig i allmänhet mindre ju högre BMI de har.  

I hela världen rör sig män mer än kvinnor, men i Sverige är skillnaden minst bland alla länder 

i studien. Störst är skillnaden mellan könen i Qatar och Saudiarabien. Trots att män rör sig 

mer än kvinnor är det vanligare att män är överviktiga och feta. 

Studien har samlat in data på över 700.000 personer i 111 länder, och publicerats i den 

vetenskapliga tidskriften Nature. Undersökningen genomfördes med hjälp av en smartphone-

app. Forskarna skriver att vi befinner oss i den globala pandemin av fysisk inaktivitet, som 

leder till 5,3 miljoner dödsfall i världen varje år. 

Världshälsoorganistationen rekommenderar att vi går minst 10.000 steg om dagen, vilket 

motsvarar ungefär sex kilometer. Att gå minst 10.000 steg leder till minskad risk för typ 2-

diabetes, stärker skelettet och kan förebygga magproblem, enligt vårdguiden. 

 

17.  

Ny studie: Allt fler kvinnor drabbas av upprepade missfall 

Antalet kvinnor som drabbas av upprepade missfall ökar, enligt en studie från Lunds 

universitet. Mellan 2003 och 2012 ökade gruppen kvinnor som drabbas av tre eller fler 

missfall med hela 58 procent. Men mer forskning behövs. 
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En ny undersökning tyder på att det skett en kraftig ökning av antalet kvinnor som årligen 

drabbas av upprepade missfall, det vill säga kvinnor som drabbas av tre eller fler missfall utan 

att föda barn där emellan. 

Under åren 2003 till 2012 som studien omfattade ökade gruppen med hela 58 procent. 

Resultatet var förvånande, enligt Emma Råsmark Röpke, specialistläkare inom obstetrik och 

gynekologi och doktorand vid Lunds universitet, som har genomfört studien. 

– Vi hade inte förväntat oss det alls, vårt syfte från början med studien var att ta fram hur 

många som drabbas av det här årligen. Den här stora stigningen var oväntad, säger hon. 

I början av tioårsperioden, 2003, var det 553 av 100 000 gravida kvinnor som drabbades. Sista 

året 2012 var det 875 av 100 000 som drabbades. Studien bygger på data från Socialstyrelsen 

om hur många fall som rapporterats in. 

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften AOGS-Acta Obstet Gynecol Scand. 

Orsakerna bakom en ökning som den studien tyder på är okända. Samtidigt finns det vissa 

orsaker som troligtvis går att utesluta, enligt Emma Råsmark Röpke. 

– I och med att det är en så kraftig ökning på kort tid så är det högst sannolikt inga gener som 

har förändrats. Det kan vara yttre faktorer, miljöfaktorer och livsstilsfaktorer som har ändrats. 

Hon nämner kända orsaker till upprepade missfall, som kromosomändringar hos mamman 

eller pappan, hormonrubbningar, ökad tendens till blodproppar, anatomiska förändringar i 

livmodern eller obehandlad diabetes. 

– Men i hälften av tillfällena då en kvinna fick upprepade missfall hittades ingen sådan orsak 

när kvinnorna undersöktes. Ökningen kan ligga i att de här kända faktorerna stigit i frekvens 

eller så kan det vara okända faktorer som vi inte vet någonting om. 

Emma Råsmark Röpke menar att det även kan handla om olika yttre miljöfaktorer som 

påverkar immunförsvaret och som skapar en immunrespons hos kvinnorna, vilket orsakar 

missfall. Men vad det skulle kunna vara för yttre miljöfaktorer vill hon inte uttala sig om 

eftersom det är så osäkert. 

– Generellt så kan yttre miljöfaktorer vara sådant man äter, men också saker som finns i 

miljön som föroreningar, hormonutsläpp och kemikalier. Det är ett brett begrepp. 



 

30 

 

En annan teori är att kvinnornas ålder är en av orsakerna. Hög ålder innebär en ökad risk för 

missfall. Men inte heller det kan enligt den här studien förklara stigningen, menar Emma 

Råsmark Röpke. 

– Det är ingen skillnad i genomsnittsåldern per år. 

Övervikt är en annan faktor, likaså rökning under graviditeten. 

– Vi har inga data på de här kvinnornas vikt från år till år, men generellt så har det inte varit 

någon nämnvärd ökning av genomsnitts-BMI hos den här ålderskategorin av kvinnor i 

Sverige under tidsperioden, bara en marginell ökning. Det borde inte kunna förklara en så 

kraftig stigning. 

– Och rökning hos gravida har minskat från 10 procent till 6 procent under den här perioden. 

Så just de livsstilsfaktorerna ser vi inte heller som den främsta orsaken som skulle kunna 

förklara ökningen av upprepade missfall. 

En möjlig orsak är att fler kvinnor sökt vård under tidsperioden, jämfört med tidigare. Men 

samtidigt är det sannolikt att en hög andel av dem som drabbas faktiskt söker vård, menar 

Emma Råsmark Röpke. 

– Ja, speciellt när man har haft upprepade missfall så finns det en stor tendens att söka hjälp 

för att kunna få barn. 

Det krävs med andra ord ytterligare studier för att gå till botten med om, och i så fall varför, 

fler kvinnor drabbas av upprepade missfall i Sverige. 

– Det intressanta skulle vara att se över kända faktorer bakom upprepade missfall och se om 

de har stigit, för att se om det kan ge en förklaring till vad vi ser i vår studie. 

Karin Källén, utredare på Socialstyrelsen och professor vid Lunds universitet, vill inte 

kommentera studien eftersom hon inte har läst den. Men hon poängterar att missfall generellt 

är svåra att undersöka. 

– Det är väldigt, väldigt svårt att undersöka missfall. Det beror på hur man bokför det och hur 

det kommer in. Man brukar avråda från att använda patientregistret till sådant eftersom det är 

lite oklart vilka kvinnor som söker och när de söker. Men jag har inte läst studien så det är 

svårt för mig att säga något om den, säger Karin Källén. 
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18. 

Ny studie: Över tio procent av världens befolkning lider av fetma 

Enligt en ny studie lider över tio procent av världens befolkning av fetma. Fetma och övervikt 

ledde enligt studien till fyra miljoner dödsfall år 2015. 

I den nya studien som publicerats i New England Journal of Medicine har man studerat 195 

länder, och kommit fram till att över tio procent av världens befolkning lider av fetma. Enligt 

studien hade andelen feta personer dubblerats i 73 av länderna under de senaste 35 åren. I 

nästan alla andra länder hade andelen personer som lider av fetma kontinuerligt ökat under 

mätperioden. 

I USA hade andelen feta ökat mest – där led 12,5 procent av befolkningen av fetma 2015, 

jämfört med fem procent 1980. I Saudiarabien, Algeriet och Egypten hade också andelen feta 

personer ökat kraftigt under de senaste 35 åren. 

Den snabbaste ökningen av andelen feta personer sågs enligt studien i Latinamerika, Afrika 

och Sydostasien. Flera länder som snarare förknippats med matbrist än fetma hade den 

snabbaste ökningen av andelen feta personer – även om andelen i befolkningen fortfarande 

var låg. I Burkina Faso hade andelen feta personer ökat från en tredjedels procent 1980 till sju 

procent 2015. I Kina var andelen feta fem gånger större 2015 än 1980. 

Även om man i studien inte tittade på anledningarna till varför fetman ökar i världen menar 

forskarna att billig icke-näringsrik mat skulle kunna vara en starkt bidragande faktor till 

ökningen. 

– Vi har mer processad mat, mer energirik mat, mer intensiv marknadsföring av 

matprodukter, och de här produkterna är lättare att få tag på. Matmiljön verkar vara den 

största orsaken till fetma, säger Ashkan Afshin, professor vid institutet för hälsoutvärdering 

vid Washington University och studiens huvudförfattare till New York Times. 

Studien visade också att övervikt och fetma låg bakom fyra miljoner dödsfall världen över 

under 2015. HJärtsjukdomar, njursjukdomar och diabetes stod för de flesta dödsfallen. 40 

procent av dödsfallen skedde bland människor som var överviktiga, men inte klassades som 

feta. 
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Samtidigt som allt fler lider av fetma har man dock i vissa länder, bland annat USA, kunnat 

minska antalet dödsfall genom forskning om nya mediciner mot hjärtsjukdomar och diabetes. 

– Men alla människor kan inte vara medicinerade. Det idealiska vore att gå till botten med 

grundproblemet och adressera problemet med överätande, säger Dr. Afshin till New York 

Times. 

 

19. 

Komjölk ökar inte risk för barndiabetes 

Komjölk i modersmjölksersättning ökar inte risken för typ 1-diabetes hos barn, vilket man 

tidigare trott, rapporterar Vetenskapsradion i Sveriges Radio. 

Typ 1-diabetes hos barn har nästan fördubblats sedan 1980-talet och man har misstänkt att 

modersmjölkersättning med komjölk kan öka risken, om sjukdomen tidigare finns i familjen. 

En stor internationell studie har nu kommit fram till att detta inte stämmer. 

Drygt 2 000 barn från 15 länder studerades under 15 års tid. Hälften fick vanlig 

modersmjölkersättning när de var små, medan den andra hälften fick ersättning med 

förändrade komjölksproteiner. Det visade sig att ersättningen med vanlig komjölk inte ökade 

förekomsten av diabetes. 

Det innebär att det finns något i vår livsmiljö som ökar risken att insjukna, säger Mikael Knip, 

professor i barnsjukdomar vid Helsingfors universitet och ansvarig för studien, till radion och 

pekar på förkylningsvirus som en möjlig förklaring. 

 

20.  

Studie: Terror påverkar både psykiskt och fysiskt 

Den som har överlevt en terrorattack riskerar förutom psykiska problem också att drabbas 

fysiskt. 

Återkommande migrän och spänningshuvudvärk har drabbat många av de ungdomar som var 

med om terrordådet i Norge 2011, visar en ny studie. 
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Klockan 15.25 den 22 juli 2011 detonerar en sprängladdning i en skåpbil som parkerats i 

regeringskvarteren i Oslo. Det är början på terrordåden i Norge, som ska ta 77 människors liv. 

Två timmar efter sprängningen öppnar gärningsmannen Anders Behring Breivik eld mot 

ungdomar på socialdemokratiska Arbeiderpartiets sommarläger på ön Utöya, och sextiosju 

personer skjuts till döds. Ytterligare två personer dör genom drunkning och fall. 

Många ungdomar överlevde också attacken, och de måste leva med minnet av terrorn, med 

upplevelsen av att nästan ha drunknat under flykten från massmördaren, och med saknaden 

efter de vänner som dödades. Och det får inte bara psykiska följder, visar forskning som 

presenteras i tidskriften Neurology. 

Norska forskare har undersökt 213 ungdomar som överlevde attacken och intervjuat dem om 

hur ofta de upplevde huvudvärk fyra till fem månader efter attacken. Deras svar jämfördes 

med 1.700 ungdomar som inte upplevt terror. Det visade sig att de i den förstnämnda gruppen 

löpte en fyra gånger högre risk att drabbas av migrän och tre gånger så stor risk att ha 

återkommande spänningshuvudvärk. 

– Vi trodde kanske att de skulle ha något mer huvudvärk än de andra, säger studiens 

huvudförfattare Synne Øien Stensland, barnläkare och forskare vid Kunskapscenter om våld 

och traumatisk stress, NKVTS, och Oslo universitetssjukhus. 

– Men vi blev väldigt överraskade över att sambanden var så starka, och att de förblev det 

även när vi justerade för alla olika riskfaktorer vi kunde komma på, som ålder, kön, tidigare 

våldhändelser, socioekonomi, trauman i barndomen, skador under själva händelsen och 

psykisk stress efter händelsen, säger Synne Øien Stensland. 

Varför det är så här är inget den aktuella studien egentligen ger svar på, men det finns fynd 

som tyder på att hjärnan går på högvarv och att man blir hypersensitiv efter att ha varit med 

om en sådan här händelse. 

– Både på grund av de rena sinnesintrycken och av den psykiska stressen. Och så kanske man 

har svårt att sova. Många saker tillsammans innebär att hjärnan blir stressad och går på 

högvarv, vilket gör att tröskeln för att få huvudvärk sänks, säger Synne Øien Stensland. 

Øien Stensland och hennes kollegor har fortsatt studera ungdomarna, och hur det gått för dem 

även senare. Inga resultat är ännu färdiga, men det finns tecken som tyder på att symptomen 

fortsätter, säger hon. 
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Hon är övertygad om att det går att se dessa effekter även hos människor som upplevt andra 

traumatiska händelser än terror. Det är känt sedan tidigare att huvudvärk hos barn och unga är 

kopplat till skolfrånvaro och att inte kunna göra allt man vill, så det är viktigt att vården också 

uppmärksammar den här typen av symptom hos utsatta, säger hon. 

– Det här är något som hälsoarbetare och andra kan fråga efter, för en del kan behöva 

behandling. Då kan man använda sig av de åtgärder man vanligen tar till vid huvudvärk, för 

att förhindra att den blir kronisk. Man måste samordna den somatiska och psykiska vården, så 

att man bättre kan hjälpa, säger Synne Øien Stensland. 
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8.8 Bilaga 8 Aftonbladet plus artiklar 

 

31.  

Trimma tarmen och minska risken för cancer 

Ny forskning: Så håller du dig frisk – med rätt bakterieflora 

Två studier i höst har visat på tarmbakteriernas roll för vår hälsa. 

Forskare har visat på en stark koppling till förebyggande och behandling av olika former av 

cancer. 

– Tarmfloran är viktig för att förhindra cancer och tarmfloran är viktig för att av och till kunna 

bota cancer, säger Tore Midtvedt, professor emeritus vid KI. 

Forskningen kring tarmbakteriernas inverkan på vår hälsa har tagit fart de senaste åren. 

Mikroorganismerna i magtarmkanalen verkar ha inverkan på i stort sett hela kroppen. De 

kopplas till diabetes, psykisk ohälsa, hjärt- kärlsjukdomar och till cancer.  

Stor mångfald 

Det tros finnas mellan 500 och 1 000 olika bakteriearter i tarmen, goda som onda, vilket är 

okej så länge det råder en balans. En rik mångfald anses bra, medan en mindre artrik flora ses 

som dåligt. Starka antibiotikakurer ses som främsta orsaken till att artrikedomen rubbas. Våra 

kostvanor styr också mångfalden och förhållandet mellan goda och onda bakterier – exakt hur 

forskas det just nu intensivt kring på många håll. 

Kopplingen till cancer har länge varit högintressant – och i höst har två spännande genombrott 

skett. Först presenterade Sahlgrenska i Göteborg en pilotstudie som tyder på att 

mjölksyrabakterier, det som kallas probiotika, kan hämma tillväxten av cancerceller vid 

tjocktarmscancer. 

–  Det är väldigt intressant att probiotikan kunde påverka tarmfloran i sådan utsträckning, 

säger Yvonne Wettergren, docent i molekylär medicin vid Sahlgrenska akademin, som lett 

studien, till Läkemedelsvärlden. 

”Fick starka bevis” 
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Ett resultat som öppnar för en utveckling av förebyggande behandling mot tjocktarmscancer, 

menar hon. Samtidigt såg man att patienter med tjocktarmscancer hade en högre andel av 

vissa bakterier, jämfört med friska personer. 

–  Vi visste inte innan att det var en så stor skillnad i tarmfloran mellan personer som inte har 

några tumörer och patienter med koloncancer, säger Yvonne Wettergren till Läkemedels-

världen. 

Nu i november visade forskare i USA att goda tarmbakterier kan öka chansen att överleva 

cancer. Bakterierna påverkade hur patienter reagerade på behandlingen mot hud-, lung- och 

njurcancer, har SVT rapporterat. En varierad tarmflora och många goda bakterier gjorde att de 

svarade bättre på behandlingen. 

– Vi fick starka bevis för att tarmfloran i allra högsta grad formar hur patienterna svarar på 

behandling, sa cancerforskaren Jennifer Wargo vid University of Texas till SVT. 

Skillnaden i tarmfloran mellan de som blev friskare och de som blev sjukare var som natt och 

dag, menar hon. En hypotes är att de patienter som inte svarade på behandlingen saknade en 

viss typ av bakterier. 

”Inte ett dugg förvånad” 

Tore Midtvedt, professor emeritus i medicinsk mikrobiell ekologi vid Karolinska institutet i 

Stockholm, om de senaste upptäckterna: 

– Jag är inte ett dugg förvånad. Det har skett ett paradigmskifte. Nu har man kommit fram till 

att det som ger problem är störningar i bakteriesammansättningen i tarmen. Får vi en obalans 

så leder det till sjukdom. 

Tore Midtvedt menar att det återstår mycket forskning, men att det har skett en rad 

genombrott de senaste åren. Tarmflorans betydelse har fått allt större fokus sedan 1990-talet.  

Nyckeln ligger i att se bakterierna som ett ekosystem som strävar efter att vara i balans med 

oss människor. 

– Tarmfloran är viktig för att förhindra cancer och för att av och till kunna bota cancer, säger 

Tore Midtvedt. 

Supermaten för magen 

Fibrer Ät fiberrik mat. 
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Prebiotika Ät mat som innehåller prebiotika, som lök, baljväxter, vetekli, sparris, jordärts-

kocka. 

Syrat Ät syrade grönsaker (ej pastöriserade). 

Probiotika Ät probiotika (fil, yoghurt, fruktdryck, kapslar/tabletter). 

Undvik Undvik, om möjligt, antibiotika. 

Källor: Sahlgrenska, Vårdguiden, Läkartidningen 

Så sköter du om din tarm 

Tarmfloran består av mikroorganismer och bakterier som finns naturligt i tarmen. Vi har totalt 

mellan ett och två kilo bakterier i matsmältningskanalen och antalet är cirka tio gånger fler än 

antalet celler i kroppen. Bakterierna har olika uppgifter; bland annat är de en viktig del av 

immunförsvaret och nedbrytningen och upptaget av näringsämnen samt att de producerar 

livsnödvändiga ämnen som kroppen behöver. 

Fibrer kallas med ett annat ord för prebiotika och stimulerar tillväxten av goda bakterier 

genom att fungera som mat för dem. Ökat kostfiberintag rekommenderas allmänt som 

hälsobefrämjande. 

Probiotika är livsmedel och produkter som innehåller bakteriekultur, i syfte att stärka tarmens 

bakterieflora. Du kan köpa probiotiska matprodukter i livsmedelsaffären, eller kapslar med 

probiotika på apotek. Det finns olika sammansättning på probiotika, men vilken som har bäst 

effekt vet man inte. 

 

32. 

Ny medicin får dig att rasa i vikt – och äta nyttigare mat 

Supermedicinen gör inte bara att du rasar i vikt – den kan dessutom få dig att välja nyttigare 

mat, äta mindre portioner och skippa snacks.  

Vad bättre är: preparatet finns redan på marknaden.  

– Problemet är att många läkare inte skriver ut det, säger Niclas Abrahamsson, läkare och 

forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. 
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Få personer har hört talas om GLP-1.  

Det kemiskt framtagna hormonet var från början ämnat att sänka blodsockret hos personer 

med diabetes typ 2.  

Men läkemedlet – som i likhet med många andra diabetespreparat injiceras med en penna – 

visade sig ha oväntade bieffekter. Dessa inkluderade minskad aptit, mindre sug efter sötsaker, 

nyttigare matvanor och rejäl viktnedgång. En smärre sensation, med andra ord. 

För två år sedan godkändes därför i Sverige läkemedlet Saxenda, en vidareutveckling av 

diabetesmedicinen, framtagen just för att bekämpa övervikt. Den aktiva substansen, liraglutid, 

påverkar receptorer i hjärnan som reglerar aptiten och fördröjer magsäckstömningen, något 

som ger ökad mättnad.  

Gjort succé i studie 

I en färsk studie gjord vid Leeds universitet i England testades injektioner med liraglutid på 

28 personer. Deltagarna delades in i två grupper, där den ena gruppen fick medicin med det 

verksamma ämnet och den andra placebo. Patienterna fick injektioner under tolv veckor och i 

slutet av perioden mättes viktnedgången.  

Det visade sig då att personerna som fått GLP-1-hormon hade gått ner i snitt fem kilo på tre 

månader, vilket konkurrerar ut de flesta andra viktmetoder som finns tillgängliga.  

– Det som var slående var medicinens kraftfulla effekt. Vi såg resultat efter tolv veckor som 

med andra viktminskningsmedel kan ta ett halvår att uppnå, säger John Blundell, professor 

och medförfattare till undersökningen. 

”En tredjedel svarar inte alls” 

Niclas Abramhamsson har själv forskat på hormonet GLP-1.  

– Man kan säga att en tredjedel av alla patienter svarar mycket bra på behandlingen, en 

tredjedel svarar hyggligt på den och en tredjedel inte alls, säger han.  

Eftersom medlet ger snabbt resultat är det ganska lätt att utvärdera på vilka patienter det 

fungerar, menar han.  

– Man märker det nästan direkt. Har man inte fått effekt efter tre-fyra månader är det inte 

motiverat att fortsätta. 

Men – det finns en hake. 
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– Saxenda ingår inte i läkemedelsförmånen, så en del patienter har fått bekosta medicinen 

privat, säger Niclas Abrahamsson. 

– Att det inte är subventionerat beror på att det är dyrt – det kostar någonstans runt 50 kronor 

om dagen – och man har väl bedömt att nyttan inte överväger kostnaden, helt enkelt.  

Under utveckling 

Om man däremot har trängande medicinska skäl att använda läkemedlet – exempelvis om du 

behöver gå ner i vikt inför en viktig operation – kan saken komma i ett annat läge. 

– Det är väldigt olika hur ofta det skrivs ut. En del kliniker gör det, andra är mycket 

restriktiva, säger Niclas Abrahamsson. 

Saxenda har också en annan nackdel. Medlet måste injiceras dagligen, vilket kan uppfattas 

som jobbigt. En ny variant av läkemedlet är därför under utveckling.  

Den har samma aktiva substans, men är långsamverkande och behöver bara tas en gång i 

veckan. Semaglutide, som preparatet kallas, kommer snart att börja användas i USA. 

Det låter som om GLP-1-hormonet nästan styr våra hjärnor – till och med vad vi gillar att äta 

– det låter lite som lobotomering nästan? 

– Ja, det påverkar receptorer i hjärnan, som i sin tur påverkar aptiten. Det här hormonet bildas 

naturligt i våra tarmväggar, men när man intar det genom injektioner blir koncentrationen 

mycket större, säger Niclas Abrahamsson.  

Biverkningar då? 

– Det finns väldigt få rapporterade biverkningar, det skulle möjligen vara lite illamående i 

början av behandlingen. Läkemedlet har använts jättemycket inom diabetesvården i tio år, så 

det känns säkert, säger Niclas Abrahamsson. 

Är det här framtidens läkemedel mot övervikt? 

– Absolut, det här är framtiden - i alla fall en del av den. Fetmaproblematiken hänger i många 

fall ihop med hormoner, och det här är just en hormonbehandling. Nu är det bara att hoppas 

att det blir billigare att använda så att fler kan få användning av det, säger han.  
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”DET VAR ETT HALLELULJA-MOMENT” 

Sosso Milegrim, 47, gick ner 17 kilo med diabetesmedicinen. 

– Det har varit en livlina för mig, säger hon. 

Sosso har sjukdomar i grunden som gör att hon lättare drabbas av övervikt än andra. Hon är 

kortväxt och funktionshindrad, vilket gör att hon inte klarar av att röra sig så mycket. Det blev 

inte lättare när sköldkörteln la av för tio år sedan. 

– Jag har haft svårt att hålla vikten i hela mitt liv, men då gick jag upp rejält. Jag har alltid 

gillat mat och inte kunnat röra på mig. De senaste tio åren har jag nog testat alla dieter som 

finns och det har väl funkat sådär, säger hon. 

På grund av hennes många medicinska besvär blev hon tillfrågad av sin läkare om hon ville 

testa diabetesmedicinen. 

– Jag var desperat, så de tänkte nog, ”bäst att ge den här bruttan chansen”, skojar hon. 

Sedan dess har Sosso tagit dagliga injektioner av preparatet. Nästan direkt märkte hon att 

aptiten påverkades till det bättre. 

– Jag var inte lika hungrig längre, inte lika glad i mat. Jag blev nöjd med mindre portioner, 

säger hon. 

I dag medicinerar hon fortfarande med preparatet och har gått ner 17 kilo. 

– Det är jäkligt mycket på min lilla kropp. Och jag har inte haft några som helst biverkningar. 

För mig var det här ett halleljulja-moment, säger hon. 

 

33. 

Ny studie: Fibrer kan förebygga fetma och diabetes typ 2 

Rågbröd till kvällsfikat tycks både kunna förebygga fetma och diabetes typ 2, och dessutom 

höja humöret morgonen efter.  

Orsaken som pekas ut i en ny avhandling är att både råg och sädesslaget korn har positiva 

effekter på tarmfloran. 
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Hela fullkorn från råg når hela vägen ner till tjocktarmen där de fermenteras av tarmbakterier. 

Resultatet är en kaskad av ämnen som förbättrar tarmhälsan, minskar hungerkänslor och 

balanserar blodsockersvängningar i 11–14 timmar efter måltiden. 

Samma sak händer också om fullkornen blandats med fullkornsrågmjöl med tillsatt resistent 

stärkelse. Det framgår av en ny och just godkänd avhandling vid Lunds universitet. 

– Vi ville veta varför fullkorn i många studier visat sig vara så bra. Min avhandling 

presenterar ännu fler argument till att vi bör äta mer fullkorn, särskilt från råg och korn, säger 

Jonna Sandberg, vid institutionen för livsmedelsteknik. 

Fullkorn från olika sädesslag 

Tidigare har forskare vid samma institution gjort djupdykningar i hur vår ämnesomsättning 

och tarmflora påverkas av fullkorn från sädesslaget korn. Jonna Sandbergs nya avhandling 

bidrar med helt ny kunskap kring hur råg spelar en snarlik roll.  

Men det finns skillnader. 

– Medan råg i lite högre grad påverkar mättnadskänslor så har korn en något starkare effekt på 

att balansera blodsockret. Vilket innebär att det kan vara positivt att äta fullkorn som kommer 

från olika sädesslag, säger Jonna Sandberg. Hon tipsar också om möjligheten att till exempel 

ersätta eller blanda upp ris med korn och råg. 

När rågkärnorna fermenteras i tarmen bildas hormonerna GLP-1 och PYY som båda reglerar 

mättnadskänslor och även kroppens insulinutsöndring och blodsockerhalten. 

Hypotesen är att detta är en orsak till fullkornets förmåga att både förebygga fetma och 

diabetes. 

Uppskattade sitt välbefinnande mer 

Forskarna såg också en snabb förändring av tarmfloran där de som åt råg fick mer av en typ 

av bakterier som brukar förknippas med god hälsa och mindre av en annan sorts tarmbakterie 

som brukar dominera hos dem som äter västerländsk skräpmat med mycket socker, fett och 

kött men lite grönsaker och fibrer. 

Förändringarna i tarmfloran ledde bland annat till ökad produktion av kortkedjade fettsyror 

som i sin tur bidrar till en frisk tarmslemhinna. 
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Men det kanske mest överraskande var upptäckten att de försökspersoner som fick kvällsmål 

med rågbröd följande morgon uppskattade sitt välbefinnande högre när de på en skala fick 

bedöma om de kände sig glada eller nedstämda, nöjda eller missnöjda, passiva eller aktiva. 

 Den här humörhöjande effekten är vad jag vet något helt nytt och spännande, men det måste 

förstås undersökas närmare, säger Jonna Sandberg. 

Studierna gick till så att försökspersonerna fick olika kvällsmålbestående av råg eller korn. I 

en studie innehöll kvällsmålet hälften rågkärnor och hälften rågmjöl, samt en tillsatts av 

resistent stärkelse som jämfördes med en referensprodukt beståendes av vanligt vitt bröd. 

– Det visade sig vara viktigt att få med hela kärnor eftersom de verkar ha en fördelaktig 

sammansättning av kostfiber när de sedan når ner i tarmen där de blir mat åt tarmbakterier. 

Finmalet fullkornsmjöl hade inte lika bra verkan, även om det förstås innehåller en del fiber 

och en hel del vitaminer och mineraler. 

Alla studier pekar åt samma håll 

Irene Mattisson som är nutritionist på Livsmedelsverket är inte förvånad över resultaten. 

– Delstudien om hur humöret påverkas är liten och ännu opublicerad, så jag tycker det är svårt 

att dra några säkra slutsatser innan det finns mer forskning. Men när det gäller olika 

hälsovinster av fullkorn som att förebygga viktuppgång så pekar ju alla studier i samma 

riktning. 

– Tyvärr äter vi ganska lite fullkorn och fiber i Sverige och ligger långt under 

rekommendationen. Jag tycker att det vore jättebra om den här typen av fördjupande 

forskning kan leda till att företag vågar ta fram fler halvfabrikat som gör det lättare att 

konsumera fullkorn av korn och råg, säger Irene Mattisson. 

 

34. 

Nya supermedicinen kan lindra din migrän 

Svenske professorn bakom upptäckten: Patienterna får det ofantligt mycket bättre 

Nytt hopp finns för alla som lider av migrän. 

En ny behandling såväl bromsar och mildrar som halverar anfallen. 

En svensk står ursprungligen bakom upptäckten. 
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– Det är väldigt fina resultat och inga biverkningar, säger Lars Edvinsson, professor i medicin 

vid Lunds universitet. 

Redan till sommaren finns behandlingen tillgänglig. 

Trots att migrän är en veritabel folksjukdom, drygt en miljon svenskar drabbas, så har 

orsakerna länge varit okända. 

Nu tävlar fyra läkemedelsföretag om att komma först med en helt ny typ av läkemedel. Och 

all forskning bygger på en svensk upptäckt för drygt 30 år sedan. 

Får antikroppar 

– Det är fantastiskt. Man är bara lycklig, säger Lars Edvinsson, professor i medicin vid Lunds 

universitet, som gjorde upptäckten. 

Två av de fyra företagen är nu mycket nära ett genombrott, rapporterar brittiska BBC. Det rör 

sig om två olika kliniska studier, av behandlingar som visat sig både förebygga migrän och 

mildra styrkan i anfallen. 

– Studierna är gjorda på sammanlagt drygt 2 000 patienter med väldigt fina resultat och inga 

biverkningar. Det är främst riktat till de som har många migränanfall eller kronisk migrän, 

säger Lars Edvinsson. 

Edvinsson upptäckte alltså att kemikalier i hjärnan är kopplade till den smärta och ljud- och 

ljuskänslighet som upplevs vid migränanfall. Kemikalierna förkortas CGRP. Projekten som 

pågår nu går ut på att utveckla antikroppar som kan neutralisera CGRP. Två av dessa studier 

är nu publicerade i New England journal of medicine, skriver BBC. 

Patienter med regelbundna migränbesvär har fått antikroppar i form av sprutor. 

Kommer till sommaren 

Deltagarna i den ena studien fick hälften så många migränanfall varje månad. Forskarna vid 

Kings College Hospital kallar det en stor framgång. Enda nackdelen är att behandlingen är dyr 

– men för samhället är det ändå en vinst att behandla patienter med riktigt svåra besvär, menar 

både forskarna bakom studien och Lars Edvinsson. 

– Om jobbet och familjelivet ryker då kan det vara värt att betala en summa som ger livet 

tillbaka. Det är värt ofantligt mycket, säger Lars Edvinsson. 

Redan till sommaren finns behandlingen tillgänglig, enligt professorn. 
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– Det kommer att leda till att patienterna får det ofantligt mycket bättre. 

Den ekonomiska vinsten bakom läkemedlet jämför han med Losec, den svenska magsårs-

medicinen som blivit en miljardexport.  

– Värdet är ju jättestort. Marknaden är ju enorm, säger han. 

 

35. 

Folk som älskar gin är sexigare än andra 

Gin-drickare känner sig sexigare än andra, visar en ny brittisk studie.  

Olika sorters alkohol kan ha olika påverkan på humöret, så det gäller att tänka efter innan du 

beställer, skriver The Independent.  

Gin-drickare uppfattas som sexigare än de som dricker annan sprit, fastlår forskare från Public 

Health Wales och King’s College London i en ny studie, skriver The Independent. Drygt 30 

000 personer från 21 länder tillfrågades i den omfattande studien som undersökt alkohol- och 

drogvanor hos personer mellan 18–34 år.  

Undersökningen visade att personers beteende och humör när de har druckit alkohol kan vara 

kopplat till vilken sorts alkohol de har druckit.  

Studien visade bland annat att de som dricker sprit i allmänhet känner sig sexigare än de som 

dricker öl eller vin. Dessutom uppgav spritdrickarna att de kände sig piggare och självsäkrare 

än de som valde andra alkoholhaltiga drycker.  

Leder till aggressivitet  

Men det var inte bara positiva känslor kopplade till spriten. De som dricker vodka, rom och 

gin uppgav exempelvis att de tenderar att bli mer aggressiva än de som dricker vin eller öl. 

Förutom att spritdrickarna blev argare kunde även förfriskningarna göra dem ledsna och 

gråtfärdiga. Att alkohol kan frambringa obehag är ingen nyhet.  

– I århundraden har rom, gin, vodka och andra spritsorter varit kopplade till våld. Denna 

globala studie tyder på att än i dag leder till känslor av aggression i större utsträckning än 

andra drycker, säger Mark Bellis, en av forskarna bakom studien, till en BMJ Open  
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36. 

Kön spelar roll när antidepressiva skrivs ut 

Förskrivningen av antidepressiva läkemedel skiljer sig åt mellan män och kvinnor, enligt en 

ny studie från Högskolan i Gävle. 

I studien är det fler män än kvinnor som känner sig deprimerade, men ändå är det vanligare 

bland kvinnorna att ta antidepressiva. 

Bland dem som uppger att de inte känner sig deprimerade är det dubbelt så vanligt att kvinnor 

får antidepressiva, jämfört med män. 

"Ingen vinner på det här. Om kvinnorna får för mycket läkemedel så får de också mer 

biverkningar. Och män, vars problem kanske egentligen är psykiska, får aldrig den hjälp de 

behöver då ingen hittar dem", säger Lena Thunander Sundbom, forskaren bakom studien, 

enligt ett pressmeddelande. 

 

37. 

Ny studie tonar ner amningsfördelar 

Forskning. Forskare har länge diskuterat huruvida amning kan förhindra allergier och astma. 

Resultaten har pekat åt olika håll. En ny studie från Uppsala universitet - den hittills mest 

omfattande i sitt slag - indikerar att amning inte har några sådana positiva effekter, rapporterar 

SVT Nyheter Uppsala. 

– Studien visar att allergier och astma inte kan förebyggas med amning. Vi kan även se att 

personer som blivit ammade som barn har en större risk att utveckla hösnuva och eksem, 

säger Weronica Ek, forskare vid Uppsala universitet. 

Studien bygger på självrapporterad data från 330 000 britter i medelåldern. Forskarna betonar 

dock att man inte kunnat kontrollera för eventuella bakomliggande faktorer som kan ha 

påverkat resultatet. 

– Jag hoppas att studien gör så att nyblivna föräldrar kan få en korrekt bild av fördelarna med 

amning. Amning är jättebra, det finns det flera studier som visar. Men det är också viktigt att 

vi får en korrekt bild av vad det är som är bra, säger Weronica Ek. 
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38.  

 Nu är det rökta fläsket stekt 

Tre skivor tunna bacon i veckan kan ge dig cancer, enligt en skotsk studie. 

Men resultatet kan behöva tas med en nypa salt. 

– Det finns flera svagheter med studien, de ger väldigt få detaljer om kostundersökningen och 

det är väldigt små skillnader i mängden kött, säger Agneta Hörnell, professor i kostvetenskap 

vid Umeå universitet. 

I en undersökning från Glasgowuniversitetet har 260 000 medelålders kvinnor intervjuats om 

sina matvanor. Forskarna kommer fram till att mer än nio gram processat kött kan femdubbla 

risken för bröstcancer om du är kvinna och har gått igenom klimakteriet. Det innebär tre tunna 

skivor bacon – eller två korvar i veckan. 

Även om kvinnorna åt mindre än nio gram processat kött i veckan ökade risken att få 

bröstcancer med 15 procent, enligt studien. 

Processat kött är rött kött som bearbetats genom saltning, rökning, fermentering och 

behandlingar som höjer smaken och förlänger hållbarheten. 

– Det är väldigt små skillnader i mängd processat kött per dag. De har fyra grupper med noll 

gram per dag i den första, ett–fyra gram i den andra, fem–nio gram i den tredje och över nio 

gram i den sista. Den stora skillnaden är mellan noll och något över huvud taget, säger Agneta 

Hörnell. 

– Grönsaker har i många studier visat sig skydda mot cancer bland annat. Det finns det bra 

evidens på. Här har de mätt intaget av grönsaker i antal skedar per dag. Runt 70–80 procent 

ligger på max tre skedar kokta och tre skedar råa grönsaker per dag. Det är väldigt, väldigt 

lite. 

”Hellre lite rätt” 

Agneta Hörnell menar att man ofta överrapporterar om grönsaker – det är lätt att tro att man 

äter mer än vad man faktiskt gör. Hon tror också att det är svårt att sätta en gräns för hur 

mycket kött man bör äta. 

– Det kanske inte är någon fara att äta tre skivor bacon i veckan om man äter en vettig mängd 

frukt och grönsaker också. Men det gör inte kvinnorna i studien.  
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Agneta Hörnell tycker i stället att vi ska fokusera på att äta mer frukt och grönt som ju 

innehåller vitaminer, mineraler, fibrer och antioxidanter. 

Så kvinnor i klimakteriet behöver inte bli vegetarianer? 

– Nej, verkligen inte. Men många svenskar äter för mycket kött. Det finns ingen 

näringsmässig anledning att äta så mycket protein. 

– En grej vi kostfolk ofta säger är ”Ät hellre lite rätt än helt fel. Man måste inte få det perfekt 

på en gång, förändra lite i taget”. 

Hur äter du själv? 

– Jag äter blandkost, med en del kött, mycket grönsaker, fisk och kyckling. Vi har tjänstefrukt 

på jobbet som jag också tar. 

Fotnot: 2015 drabbades 9 382 kvinnor av bröstcancer i Sverige. 90 000 kvinnor i Sverige har 

någon gång fått en bröstcancerdiagnos, enligt Cancerfonden. 

 

39.  

Kolesterol farligt även för äldre 

Vetenskap. Män med höga kolesterolvärden bör fortsätta med blodfettssänkande läkemedel 

för resten av sina liv, enligt en färsk studie. 

Professor Lars Lind vid Uppsala universitet, som står bakom slutsatsen, inledde 

forskningsprojektet på 1970-talet och har sedan dess följt hälsotillståndet för över 2 000 män 

som inledningsvis var i 50-årsåldern och hjärtfriska. 

Enligt Lind, som intervjuas av Sveriges Radio Ekot, visar hans forskning att det dåliga 

kolesterolet, LDL, ökar risken för hjärtinfarkter även i högre åldrar. 

Annan forskning har visat att riskfaktorer annars minskar i betydelse i takt med att personer 

åldras, men så behöver alltså inte vara fallet med hjärtinfarkter och höga kolesterolvärden, 

enligt Lars Lind. 

Han noterar att det är en trend inom sjukvården att uppmana äldre att sluta med sina statiner, 

vilket är den vanligaste behandlingsformen mot höga kolesterolvärden, just för att de uppnått 

en hög ålder. Men detta är alltså fel, enligt professorn. 



 

48 

 

Hans slutsats välkomnas av Kristina Sparreljung som är generalsekreterare på Hjärt-

Lungfonden: 

"Behandling med statiner är ett av de viktigaste skälen till att antalet hjärtinfarkter och 

dödligheten i hjärtinfarkt har minskat", säger hon i ett pressmeddelande. 

Även Läkemedelsverket rekommenderar en fortsatt behandling av statiner för äldre patienter. 

Lars Linds studie, som nyligen publicerades i Journal of American Heart Association, har 

bland annat finansierats av just Hjärt-Lungfonden. 

 

40. 

En cigarett kan räcka – för att bli beroende 

Endast en cigarett kan göra dig beroende enligt en ny studie.  

69 procent av alla som testar att röka en gång blir rökare på heltid, skriver The Guardian. 

Mer än två tredjedelar av alla som testar att röka en cigarett övergår till att röka dagligen, 

visar en ny studie. 

I studien har man analyserat data från åtta olika undersökningar från Storbritannien, USA, 

Australien och Nya Zeeland med över 216 000 deltagare, rapporterar The Guardian. 

Forskarna kom fram till att 60 procent av alla vuxna någon gång har testat att röka. 69 procent 

av dem har, åtminstone under en period av sitt liv, börjat röka dagligen efter första cigaretten. 

Bäst att aldrig testa 

– Detta visar att förebyggande åtgärder som ger färre möjligheter eller skäl till ungdomar att 

testa att röka är en bra idé, säger Peter Hajek, en av forskarna från Queen Mary University of 

London, enligt The Guardian. 

Undersökningen baseras på deltagarnas självrapporterade information och är därför bara ett 

ungefärligt mått på hur beroendeframkallande cigaretter är, enligt forskarna. 

 

 


