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Reproducibility Project: Psychology – en 

storskalig replikeringsstudie

 Projektet syftade till att göra en första uppskattning av 

reproducerbarheten inom experimentell psykologi

 Replikeringsstudier utfördes av forskare runtom i världen genom 

”crowdsourcing”

 Urvalsram: Artiklar publicerade under 2008 i tre tidskrifter:

 Psychological Science

 Journal of Personality and Social Psychology

 Journal of Experimental Psychology: Learning and Memory

 Av 488 artiklar publicerade 2008, blev 158 tillgängliga för urval, 

111 blev utvalda för replikering, och 100 slutfördes



Effektstorleken var mindre i replikeringarna

 Konfidensintervall för 

effektstorleken kunde kodas i 

71 av originalstudierna

 30 av replikeringseffekterna 

(41%) föll inom 

originalstudiens 

konfidensintervall

 Effektstorleken halverades i 

genomsnitt, från r = 0,40 till 

r = 0,20

 36 % hade statistiskt 

signifikant effekt i samma 

riktning

 Dolda moderatorer eller 

snedvridningseffekter (bias)?
Open Science Collaboration, Science 2015

http://doi.org/10.1126/science.aac4716


Andel positiva fynd i litteraturen

Fanelli, Plos One 2010

http://doi.org/10.1371/journal.pone.0010068


Egenskaper hos en forskningslitteratur med 

36 % reproducerbarhet och 90 % positiva fynd

Ingre & Nilsonne, Royal Society Open Science 2018

http://dx.doi.org/10.1098/rsos.181190
http://dx.doi.org/10.1098/rsos.181190


Hur reproducerbara är rapporterade 

analyser utifrån ursprungsdata?

 Tidskriften Cognition införde policy för öppna data 2015

 Vi tog fram data från 35 artiklar och försökte upprepa 

rapporterade resultat

Hardwicke et al, Royal Society Open Science 2018

http://doi.org/10.1098/rsos.180448


Analytisk reproducerbarhet: en tredjedel 

fullt reproducerbara utifrån publicerade data



Siffror som inte kunde reproduceras 

förekom i alla kategorier; p-värden vanligast



Metaanalys av dygnsvariationen av 

interleukin-6 i blodet

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

Interleukin-6

http://doi.org/10.1007/BF00180048


Var under dagen finns toppar och dalar?

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



Data för metaanalys

 43 studier med 56 dataset från totalt 1100 försökspersoner 

kunde inkluderas i en metaanalys. 

 Individdata var tillgängliga från tre av dessa dataset. 

 Ytterligare 36 studier uppfyllde inklusionskriterierna men kunde 

inte inkluderas eftersom data inte var tillgängliga (k = 25), 

eftersom data hade rapporterats tidigare (k = 7) eller eftersom 

de rapporterade extremt höga absoluta nivåer (k = 4).



Metaanalys

Nilsonne et al. PLOS One 2016

http://doi.org/10.1371/journal.pone.0165799


Diskussion: öppna, slutna och dolda data

 Metaanalysen visar att interleukin-6 inte stiger på natten

 Data kunde ofta estimeras från publicerade diagram

 Data som inte kunnat inkluderas leder till risk för snedvridning 

(bias) och minskad precision i skattningen av dygnsrytmen

 Brist på individdata begränsar möjligheten att hantera 

kvarvarande heterogenitet

 Slutna och dolda data är ett slöseri med resurser och kan 

ifrågasättas på forskningsetiska grunder



Öppna data möjliggör diskussion om 

metoder och fynd



Den vetenskapliga artikeln



Reanalysis med metaregression på IQ-

skillnad



Bejerot, Nilsonne och Humble, Lancet Psychiatry 2017

Reanalysis med metaregression på IQ-

skillnad

http://doi.org/10.1016/S2215-0366(17)30160-8


”Badges” för öppna forskningspraktiker: ett 

effektivt incitament?



Öppna data i en tidskrift efter införandet av 

”badges”

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



 Dataerosion: Funktionell förlust av återanvändbarhet. Kan bero 

på t.ex:

 Metadata ej dokumenterade

 Filformat stöds ej längre

 Data förkommer

 Data förstörs med avsikt

 Förlust av ursprunglihet är erosion där ursprungliga data 

försvinner men bearbetade data finns kvar, t.ex. deskriptiv 

statistik.

 Räddningsfönster: Tid då data fortfarande kan hämtas fram, 

kureras och bevaras.

Nya koncept för datalivscykeln



 Ett forskningsfält som genererar data kommer att generera ökad 

kunskap om tillväxten i tillgängliga data överstiger tillväxten av 

snedvridningsrisker från otillgängliga data

 Ett fält som genererar ökad kunskap kan kallas ett 

kumulerande fält

 Ett fält som inte genererar ökad kunskap, även om det 

genererar data, kan kallas ett dissiperande fält

Nya koncept för vetenskaplig inferens



 Metavetenskapen studerar egenskaper hos vetenskapen själv

 Begränsad reproducerbarhet tyder på utrymme för förbättring

 Förhandsregistrering

 Öppna data

 Öppen kod

 Forskningsdata behöver räddas och bevaras på ett strukturerat 

sätt

 Förändringar i forskningens ekosystem ger skäl för optimism

Slutsatser


