DISKUSSION
Replik på ”Angående transgenerationella svar på miljön och bedömningen av
vår artikel om detta”.

»Författarna bryter mot en
viktig regel som gäller forskare:
den att vara självkritisk»
Olov Bygren har rätt i att jag bara
tar upp artikelns Tabell 2. Han skriver att grundanalysen gällde könsbundet transgenerationellt
svar på förändrad mattillgång. I Tabell 2 delas
de skattade hasardkvoterna upp på förändringens riktning. I Tabell 1 spelar inte förändringens riktning någon roll, det räcker att far- och
morföräldern har varit med om en drastisk
förändring i tillgången på mat, vare sig det är
från knapp tillgång till god eller tvärtom. Lars
Olov Bygren fortsätter: ”Det är därför vår Tabell
1 som inte tar upp riktningen på förändringen,
bara förändring, bör bedömas utifrån frågan om
massignifikans.”
Det är helt ok att dela upp tester i ”primära”
och ”sekundära”, där frågan om massignifikans
bara avser de primära testerna. Det borde dock
ha framgått tydligare i artikeln Bygren et al.
(2014) att det är så testerna ska uppfattas, att
det är så de tolkas i artikeln och att det var så
de planerades från början.
Tabell 1 redovisar åtta hasardkvoter, varav
den största är 2,69 med 95% konfidensintervall
1,05 – 6,92. Men även om frågan om massignifikans begränsas till Tabell 1 försvinner den inte.
Artikeln redovisar inte något exakt p-värde men
jag skattar p-värdet för det test som motsvarar
hasardkvotens konfidensintervall 1,05 – 6,92
till ungefär 0,04. Tar man hänsyn till att Tabell
1 innehåller åtta test, blir slutsatsen att artikeln
inte innehåller något övertygande argument
för att detta konfidensintervall utgör evidens
på att hasardkvoten är signifikant skild från ett
(och därmed skulle utgöra evidens för långtidseffekt av far- eller morföräldrars förändrade
mattillgång).
Det jag vill kritisera i Bygren et al. (2014) är
framför allt att författarna bryter mot en viktig
regel som gäller forskare: den att vara självkritisk
mot sina egna resultat, och då främst detta: Den
uppenbara, alternativa tolkningen diskuteras
inte i artikeln: att sannolikheten att få dessa
testresultat om nollhypotesen vore sann (p.g.a.
massignifikans) inte alls är särskilt låg. Ändå
framförs följande i abstraktet som artikelns slutsats ”Conclusion: The shock of change in food
availability seems to give specific transgenerational responses.” Det står också i abstraktet:
”The confidence intervals were very wide but
we found a striking TGR” (transgenerational
response). Vi kan också läsa artikelns titel en
gång till: Change in paternal grandmothers´
early food supply influenced cardiovascular
mortality of the female grandchildren.
 Lars
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Jag upplever att två helt olika saker blandas
ihop i frågan om man bör justera p-värden när
man utför många test:
1. Bör man justera?
2. Hur ska testvärdena tolkas?
Naturligtvis kan en forskare välja att inte justera, men då ska hen inte heller tolka resultaten
som vore de justerade.
Lars Olov Bygren skriver: ”Dan Hedlin tar
också upp journalist-kommentarer men de
är knappast intressanta. Karin Bojs krönika i
Dagens Nyheter var ett angrepp på hela den
epigenetiska forskningen på grund av Stalins
förföljelser av övriga genetiker.” Jag har svårt
att se hur Karin Bojs krönika kan tas som ett
angrepp på hela den epigenetiska forskningen.
Hon skriver t.ex. att ”epigenetik är ett mycket
hett och dynamiskt fält som kan få stora konsekvenser för exempelvis cancerforskning och
diabetesforskning.” Är det ett angrepp? Det hon
kritiserar är övertolkning på grund av att testresultat tolkas utan hänsyn till massignifikans.

Bloggposten
som genererade
diskussionen
 Qvintensen har frågat Olle Hägg-

ström, som uppmärksammade Dagens Nyheters första omnämnande av
Bygren et al. (2014), om han vill skriva
ett inlägg i diskussionen. Han hänvisar till de två bloggposter (Häggström
2014a och 2014b) där han diskuterar
Bygren et al. (2014) samt till den diskussion som den första bloggposten
genererade.
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DAN HEDLIN

Slutord i replikskiftet med Dan Hedlin om artikeln om transgenerationella svar på miljön

»Slutsatsen grundades på
statistisk inferens, biologisk teori
och djurförsök»
 Jag tackar för Dan Hedlins inbjudan till
slutord.
Han har hedervärt nyanserat sin kritik i
någon mån men anser att vi har brutit mot
en grundläggande regel. Vi har inte varit
självkritiska mot våra egna resultat och inte
diskuterat den alternativa tolkningen utifrån
sannolikhetsläran.
Jag måste avvisa den kritiken. Vi visade svart
på vitt svagheterna t.ex. höga p-värden och
vida konfidensintervall och vi skrev också explicit: ”The sample size was however small and
the confidence intervals large”. Inom epidemiologien är massignifikans-problemet välkänt
men normalt redovisar man punktskattningar
och konfidensintervall. Vi tror att man i debatten om artikeln möjligen underskattar det
internationella vetenskapssamhällets förmåga
att läsa och tolka de resultaten på ett rimligt
sätt. Man kan fixera sig vid siffror och p-värden
men forskare som kan något om studieobjektet väger in tidigare experimentell evidens

och grundläggande biologiska mekanismer i
tolkningen.
När man tolkar testresultat måste man
förstås ta hänsyn till sannolikhetsläran och
frågan om massignifikans. Hedlin medger
visserligen att det inte räcker men kritiserar
att att vi skriver att det ser ut ("seems") som
att förändringen av mattillgång ger ett specifikt
transgenerationellt svar. Jag avvisar också den
kritiken på våra vägnar. Slutsatsen grundades på statistisk inferens, biologisk teori och
djurförsök.
Till slut vill jag säga att vi hade en skyldighet
mot den stora grupp forskare som arbetar med
frågan om transgenerationella svar på växters
och djurs miljö att publicera dessa sällsynta
resultat från våra mänskliga kohorter. Att
det kan komma att förklara paradoxala fynd
i svältkatastrof-forskningen är ytterligare ett
skäl.

Livet som konsult

H

on borde spela basket! Förslaget fick mig att le. En förälder i
min äldsta dotters klass tittade
allvarligt och strängt på mig.
Vad nu, skämtar hon inte? Jag
hade precis försökt byta samtalsämne eftersom
jag var olidligt trött på att höra att min dotter
var så kortväxt och så liten för sin ålder. Nja,
hon är inte särskilt intresserad av bollsport.
Gymnastik och hästar är hennes grej försökte
jag förklara. Basket borde hon absolut syssla med
vidhöll den andra mamman. Se bara hur långa
spelarna blir. Varpå jag ler ännu mer men jag
möts fortfarande av denna allvarliga uppsyn. Jag
avhöll mig från att kommentera att det kausala
sambandet sannolikt är det omvända.

Precis som med pausen i musiken, luftterialet var relativt litet som sig bör
rummet mellan kroppens konturer i
när det handlar om försöksdjur. Jag
ett porträtt eller plötslig tystnad i talet.
tänkte i mitt stilla sinne – vad mer
Det finns ofta värde i det som inte hörs
kan jag göra? Lograng-testet ger
eller syns. Som konsult gäller det att
nog samma resultat när jag kör det.
vara frågvis!
Kaplan-Meierkurvorna kommer
Nyligen presenterade jag resultat
se likadana ut. Då ställde jag FRÅfrån en akademisk klinisk studie. Jag
GAN. Är det här alla data? Forskaren bläddrade mellan flikarna i
kände mig nöjd med mötet och kunden verkade vara helt med på noterna. Anna Torrång.
arket. Nja, vi har ju exkluderat de
Precis när vi skulle bryta upp visade
djur som dog tidigt av helt andra
jag datamaterialet forskaren skickat till
orsaker. Vi ska ju göra så enligt vår
mig. Forskaren sa: ”Åh, du vad jobbigt…nu kom
försöksplan. Jag hade klarat testet. Jag hade ställt
jag på…du måste nog göra om analyserna…
den rätta frågan och kunde därför göra nytta. Jag
tyvärr. Vi brukar ju ta bort alla värden som är
tillförde något när jag lät samtliga djur bidra med
under detektionsgränsen för den variabeln och
den tid de varit med i studien. Det som känns
de har blivit kvar”. Han skrollade ner i datamängsjälvklart för mig behöver inte vara självklart
Lärdom 1: det som känns så självklart
den.
”Oj,
oj,
det
är
ju
minst
för andra!
för mig behöver inte vara
tio
observationer
som
alla
Jag vill absolut inte göra narr av våra kunder.
»De viktigaste lärdosjälvklart för andra.
är <0,2”. Varpå jag lugnade
De är alla väldigt duktiga och engagerade i det
Sedan drygt ett år tillbaka jobmarna får vi i mötet
honom med att det var jätde håller på med. Alla kan tänka fel ibland –
bar jag som konsult. Det är mycket
mellan tillämpning
även jag. Det är ofta i mötet mellan människor, i
tebra att han inte hade tagit
fascinerande och utvecklande. De
mötet mellan olika experter som det stora sker.
bort dom. Helt rätt!
och
metod.»
flesta uppdragen är hyfsat specifiDe viktigaste lärdomarna får vi i mötet mellan
Lärdom
2:
fråga
om
detta
cerade och tydliga men det finns
tillämpning och metod. Det är just det som gör
är
alla
data.
undantag. Vad skulle du göra om du fick ett
statistikeryrket så svårt men också så fantastiskt
datamaterial av en kund där specifikationen på
Häromdagen var det dags för ”slutprov”. En
spännande och intressant!
uppdraget avslutas med ”Gör något statistiskt
duktig pre-klinisk forskare som dessutom är
av det här”. Troligen skulle du börja undra över
mycket intresserad av statistik lämnade något
ANNA TORRÅNG, SCANDINAVIAN
frågeställning, hypoteser, primära variabler.
motvilligt sina data till mig. Jag som utgett mig
DEVELOPMENT SERVICES
Varför, vad, hur….?
för att vara den professionella expertkonsulten
Ibland kan viktig information finnas i det
kände mig nästan lite besvärad. Överlevnadssom inte sägs och inte förmedlas till statistikern.
analys var redan gjord av forskaren själv. Ma-
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