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❙ ❙ Mycket kunskap om orsaker till sjukdomar grundas på ob-
servationsstudier. Sådana brukar ibland ställas i motsats till
experimentella studier. I de senare bestämmer försöksledaren
villkoren, vanligen genom en randomisering till den eller de
faktorer som hon avser att studera. En annan uppdelning som
är vanlig är den mellan kvantitativa och kvalitativa studier. I
denna artikel behandlas kvantitativa observationsstudier. 

Det typiska för observationsstudien är att forskaren stude-
rar fenomen under betingelser som han/hon inte fullständigt
styr över. Genom mer eller mindre skickliga metoder kan
dock de problem som detta medför bemästras. Metodiken vid
observationsstudier beskrivs i läroböcker i epidemiologi [1].
Syftet med denna artikel är dock inte att lära läsaren att göra
en observationsstudie utan att som observant läsare förstå
dess svagheter och förtjänster. Det finns flera böcker som be-
skriver hur läsaren kritiskt kan analysera en sådan studie [2-
4].

När man ska läsa en observationsstudie kan det ibland hjäl-
pa att jämföra den med en experimentell studie. Vissa teore-
tiker inom området har tagit den experimentella studien som
modell, och menar att när man utformar en observationsstu-
die ska man försöka få den att så långt som möjligt efterlikna
en experimentell studie [5]. Det centrala i en experimentell
studie är att man har en studiepopulation, vilken man rando-
miserar i en grupp som utsätts för en faktor och en grupp som
får fungera som kontroll. 

Observationsstudier har sin styrka i sådana situationer där
en experimentell studie inte låter sig genomföras. Det går till
exempel aldrig att göra en studie av rökningens skadliga ef-
fekter hos människa genom att låta en slumpmässigt utvald
grupp röka från 15 till 55 års ålder och en annan grupp bara
röka från 35 års ålder. Det finns till exempel ingen kunskap
om riskerna med att börja röka vid 50 års ålder eftersom ing-
en gör det. Det skulle kunna vara farligare eller mindre farligt
än att börja röka som ung. Uppfattningen att det är farligare
att börja röka som mycket ung bygger på studier av personer
som börjat röka i åldrarna 10–25 år. 

Det bör påpekas att i situationer där det går att göra rando-
miserade kontrollerade studier, till exempel prövning av lä-
kemedel eller operationsmetoder, är sådana att föredra. I en
observationsstudie försöker man justera för kända störfakto-
rer och minimera andra typer av bias såsom selektionsfel (se

Fakta 1 för innebörd av vissa termer som används i artikeln).
I en tillräckligt stor randomiserad studie gör slumpen att även
okända störfaktorer fördelas jämnt mellan grupperna och att
det är osannolikt att selektionsfel uppträder. 

Som läsare av en studie är det bra att göra klart för sig stu-
diens uppläggning och vilka jämförelser som görs. Många är
imponerade av stora studier. Jag ska försöka övertyga läsarna
av denna artikel om att en stor observationsstudie inte behö-
ver innebära en studie av hög kvalitet. Eftersom observa-
tionsstudier ofta används i diskussioner kring kausalitet går
det knappast att undvika att också diskutera deras roll när man
ska bedöma kausalitet. Det går också att ställa upp några
punkter att särskilt tänka på när man läser en positiv respekti-
ve negativ observationsstudie, vilket diskuteras till sist.

Uppläggning
Principiellt finns det två sätt att göra observationsstudier. An-
tingen utgår undersökaren från två grupper där den ena grup-
pen, av omständigheter som undersökaren inte kontrollerar,
utsätts för den faktor som ska studeras (till exempel tobaks-
rök eller högt kolesterol) och den andra gruppen (referenter-
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na) inte utsätts för faktorn. Sedan undersöks vilka som ut-
vecklar sjukdom under en viss tidsperiod. Så genomfördes till
exempel Dolls undersökning om sambandet mellan lungcan-
cer och rökning. Där tillfrågades vid ett tillfälle läkare om de
rökte eller inte, och sedan studerades vilka som därefter drab-
bades av lungcancer. Denna uppläggning är lätt att förstå och
kallas vanligen för kohortstudie. Den liknar också den expe-
rimentella studien, dock med skillnaden att försökspersoner-
na inte randomiseras till de två grupperna.

Det andra sättet är att bland sjuka undersöka hur vanlig en
viss faktor är, och sedan hos en kontrollgrupp studera hur van-
lig faktorn är. Detta brukar kallas fall–kontrollstudie. Ett ex-
empel på en sådan är studierna av sambandet mellan be-
kämpningsmedel och mjukdelstumörer, som bland annat ge-
nomförts i Sverige [6]. Undersökarna frågade personer som
drabbats av en sådan tumör om de varit utsatta för bekämp-
ningsmedel. Samtidigt frågade man personer slumpmässigt
utvalda ur befolkningen om de varit utsatta för bekämpnings-
medel. De som drabbades av tumörer var oftare utsatta för be-
kämpningsmedel, vilket tyder på att det finns ett samband
mellan sådana tumörer och bekämpningsmedel. 

Det finns a priori ingen kvalitetsskillnad mellan en ko-
hortstudie och en fall–kontrollstudie från teoretisk synpunkt.
Båda har sina styrkor och svagheter. Allt beror på hur väl upp-
lagda och genomförda studierna är. En svårighet med fall–
kontrollstudien är att den ibland är svår att begripa för läsa-
ren. Detta gäller särskilt matchade fall–kontrollstudier, som
innebär en stor utmaning både för läsaren och för den som gör
en sådan. För en utförligare diskussion av detta hänvisas till
läroböcker i epidemiologi. 

En svaghet som ofta framhålls hos fall–kontrollstudien är
risken att den som är sjuk försöker komma ihåg vad som hänt,
medan den som är kontrollperson och kanske frisk inte tänker
efter så noga, så kallad »recall bias«. Det har till exempel i
ovan refererade studier av bekämpningsmedel och cancer
diskuterats om patienter som drabbats av tumörer ansträngde
sig mycket mer att komma ihåg eventuell exponering för be-

kämpningsmedel än personer som slumpmässigt valdes ur
befolkningen. Detta problem kan begränsas genom att använ-
da andra metoder för att avgöra exponeringen hos fall och
kontroller. I en undersökning av leukemi hos sjömän byggde
exponeringsuppgifterna på data hämtade ur ett register över
sjömän och fartyg, vilket naturligtvis inte är känsligt för
»recall bias« [7]. 

En speciell variant av dessa studier är tvärsnittsstudien, där
både de faktorer som tros orsaka en viss sjukdom och sjukdo-
men studeras samtidigt. Det kan då vara svårt att reda ut vad
som är orsak och verkan. Om sjuklighet är högre hos arbets-
lösa än hos dem som arbetar kan det vara svårt att avgöra om
detta beror på att man blir sjuk av att vara arbetslös eller om
de som är sjuka oftare blir arbetslösa. Ibland är det dock
mindre problematiskt. Många genetiska studier undersöker
till exempel hur vanlig en viss gen är hos sjuka respektive i
normalbefolkningen. 

Studiens interna validitet 
Eftersom det inte sker en randomisering av personer till den
exponerade gruppen respektive kontrollgruppen kan dessa
grupper skilja sig på andra sätt än genom den faktor som ska
studeras. Sådana systematiska fel, bias, finns i de flesta studi-
er. För läsaren gäller det framför allt att försöka bedöma hur
betydelsefulla de är och deras riktning; det vill säga under-
skattas risken eller överskattas risken på grund av bias? Van-
ligen brukar man skilja mellan tre typer av bias som beskrivs
nedan.

Störfaktorer: En av de luftföroreningar som diskuteras myck-
et idag är dieselavgaser. Det finns stort intresse kring frågan
om huruvida exponering för dieselavgaser innebär en ökad
lungcancerrisk, och i så fall hur stor den är. Ett flertal obser-
vationsstudier har noterat att lastbilschaufförer har en ökad
risk för lungcancer, vilket tolkats bero på deras exponering för
dieselavgaser [8, 9]. Lastbilschaufförernas incidens av lung-
cancer jämförs med allmänpopulationens risk eller risken i
någon annan yrkesgrupp. I sådana jämförelser krävs natur-
ligtvis att man först tar hänsyn till ålder, eftersom ålder har ett
starkt samband med risken för lungcancer. Det finns idag oli-
ka tekniker att göra detta, och i allmänhet kan det göras med
hög precision. Det är sedan tidigare känt att tobaksrökning,
men också vissa kostfaktorer liksom om personen bor i ra-
donhus eller inte, kan ha betydelse för uppkomst av lungcan-
cer. Måttligt stora skillnader i rökvanor mellan två grupper
kan resultera i måttligt stora skillnader i lungcancerrisk mel-
lan grupperna. Det skulle också kunna finnas kostfaktorer
som skiljer mellan grupperna. Lastbilschaufförer skulle till
exempel kunna äta mycket mindre grönsaker än kontroll-
gruppen, och det skulle kunna förklara en viss överrisk. 

Rökning utgör i exemplet ovan en faktor som kan »störa«
analysen av sambandet mellan dieselavgaser och lungcancer.
En sådan faktor brukar kallas för en störfaktor (confounder).
För att rökning ska vara en störfaktor måste två villkor vara
uppfyllda. Dels måste rökning kunna orsaka den sjukdom
som ska studeras, i detta fall lungcancer, dels måste rökva-
norna vara olika i de grupper som jämförs. Om till exempel
studien avsett malignt melanom hade inte tobaksrökning va-
rit en störfaktor eftersom inte tobaksrökning orsakar malignt
melanom. Däremot kunde då exponering för UV-strålning ha
varit en störfaktor. Om rökvanorna varit identiska bland last-
bilschaufförer och kontroller hade rökning inte varit en stör-
faktor. En störfaktor kan leda till att samband över- eller un-
derskattas.

Ett sätt att ta hänsyn till potentiella störfaktorer är att man
försöker mäta ålder, rökvanor, kostfaktorer etc så långt det
går, och sedan justera för skillnader i den epidemiologiska
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❙ ❙ Fakta 1

Innebörd av termer som förekommer i artikeln

Bias: Samlingsterm för alla typer av icke slumpmässiga fel i en
studie, till exempel störfaktorer, fel i mätning av exponering och
selektionsfel.

Störfaktor: Faktor som är vanligare i en av de undersökta grup-
perna och som också kan orsaka den sjukdom som studeras. 

Negativ studie: Undersökning som visar att det inte föreligger
ett samband mellan en faktor och en sjukdom.

Positiv studie: Undersökning som påvisar samband mellan en
faktor och en sjukdom.

Extremvärde (outlier): Kan vara en kombination av flera mätta
variabler som är ovanlig i gruppen. Det är särskilt viktigt att vara
observant på extremvärden i studier som använder till exempel
multivariata statistiska tekniker, där hela »sambandet« kan byg-
ga på ett eller ett fåtal extremvärden.

Reststörfaktor: Undersökningen har försökt ta hänsyn till en
störfaktor, till exempel genom regressionsanalys, men metoden
ger endast delvis justering för störfaktorn.
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och statistiska analysen. En annan teknik är att begränsa stu-
dien till en viss grupp, till exempel icke rökare eller rökare.
För att underlätta jämförelser görs till exempel studier på lä-
kare, sjuksköterskor och studenter då betydelsen av till ex-
empel kroppsvikt, blodtryck och rökvanor för uppkomst av
sjukdomar studeras. Genom att begränsa studien till homoge-
na grupper med avseende på potentiella störfaktorer minskas
risken för bias. 

För att man samtidigt ska kunna ta hänsyn till flera stör-
faktorer brukar idag ofta multivariata statistiska tekniker
tillämpas. Man ska dock inte låta sig imponeras alltför myck-
et som läsare av avancerad statistik. Även om man använder
så kallad logistisk regression, poissonregression eller liknan-
de metoder kan det mycket väl finnas kvar olikheter i jäm-
förelsen. Det är inte sällan författaren säger sig ha tagit hän-
syn till rökvanor i analysen, men om till exempel rökvanorna
klassificeras lite fel eller de statistiska modeller som används
(exempelvis poisson- eller logistisk regression) inte helt kor-
rekt beskriver sambanden, kan skillnader i risk fortfarande
bero på skillnader i rökvanor. Det brukar på fackspråk kallas
»reststörfaktorer«. Om lastbilschaufförerna och kontrollerna
i exemplet ovan klassificerades i icke-rökare, ex-rökare och
rökare, och hänsyn togs till eventuella skillnader i en poisson-
analys, kan det fortfarande finnas kvar störfaktorer av rök-
ning. Lastbilschaufförer kan till exempel i genomsnitt röka 20
cigaretter per dag, medan rökande kontroller bara röker i ge-
nomsnitt 10 cigaretter per dag.

Mätfel: Det finns nästan alltid mätfel vid till exempel upp-
skattning av rökvanorna ovan. Om felet är olika mellan grup-
perna kan bias uppstå. Flera studier av passiv rökning har gått
till så att risken för lungcancer hos icke-rökare har jämförts
mellan dem vars make/maka rökt respektive inte rökt. Det är
lätt att inse att det kanske är något större risk att en rökare gif-
ter sig med en rökare och en icke-rökare med en icke-rökare.
En viss felklassificering av icke-rökare är inte helt osannolik,
det vill säga enstaka personer som uppger sig vara icke-röka-
re kan till exempel ha rökt tidigare. Då det är troligare att rö-
kare lever ihop med rökare än med icke-rökare blir resultatet
förhöjda risker för lungcancer hos »icke-rökare« som lever
tillsammans med rökare, vilket dock egentligen beror på en
felklassificering av icke-rökarna [10]. Det är dock knappast
troligt att det förklarar hela överrisken i lungcancer bland per-
soner utsatta för passiv tobaksrökning [11].

I en aktuell studie av lungcancerrisken hos icke rökande
svenska byggnadsarbetare fann vi att om analysen genomför-
des på personer som vid flera tillfällen uppgett att de var icke-
rökare och jämförde den med incidensen bland dem som åt-
minstone vid ett tillfälle uppgett sig vara icke-rökare hade de
som vid flera tillfällen uppgett att de var icke-rökare en lägre
risk för lungcancer [12]. Denna skillnad tolkar vi bero på att
frågar man flera gånger minskar risken för att en person som
tidigare rökt säger att han aldrig rökt.

Om mätfelen är slumpmässiga och lika mellan grupperna
blir resultatet i allmänhet att det är svårt att påvisa skillnader
mellan grupperna eller att skillnaderna underskattas. I det av-
seendet skiljer sig inte observationsstudien från den randomi-
serade kontrollerade studien.

Skillnader i urval – selektionsfel: Ett annat fel i jämförelsen
kan vara skillnader i urval av populationer, och sådana fel kan
vara mycket svåra att justera för i analysen. Om dödligheten
i en yrkesverksam grupp jämförs med dödligheten i allmän-
befolkningen har i de flesta fall den yrkesverksamma gruppen
en något lägre dödlighet. Detta gäller även om hänsyn tas till
tänkbara störfaktorer som ålder, kön och rökvanor. Detta tol-
kas bero på att personer som redan lider av kroniska sjukdo-

mar, har missbildningar eller är svåra missbrukare har svårt
att få anställning. Om allmänbefolkningen, som ju också be-
står av bland annat kroniskt sjuka och missbrukare, jämförs
med personer som har fått anställning är det uppenbart att de
som fått anställning vid en viss tidpunkt sannolikt också är nå-
got friskare om de undersöks vid en senare tidpunkt. Ibland
har dessutom hälsokontroller krävts före anställning, vilket
ytterligare bidrar till sådana skillnader. Detta brukar kallas
»healthy worker bias«. En sådan bias går inte att korrigera
med en statistisk analys. Det blir i stället upp till läsaren av
studien att försöka bedöma storleken av ett sådant selek-
tionsfel. Skulle en yrkesverksam grupp ha högre dödlighet än
allmänbefolkningen talar det snarast för att risken är ännu
större om man använt en helt adekvat kontrollgrupp. 

Studiens externa validitet
Om observationsstudiens interna validitet är sådan att man
vågar lita på resultaten uppstår frågan om man kan generali-
sera fynden. Omfattar studien endast män är det inte självklart
att resultaten också är giltiga för kvinnor. Överväganden som
har med generaliserbarhet att göra brukar kallas för extern
validitet (Figur 1). Vid bedömningen av den externa validite-
ten har ofta val av studiepopulation stor betydelse. I detta av-
seende skiljer sig inte observationsstudien från den randomi-
serade kontrollerade studien. 

Många välkända observationsstudier bygger på hälsokon-
troller av personer vid ett visst tillfälle, som Framinghamstu-
dien och 1913 års män. Det görs en hälsokontroll, och sedan
följs populationen framåt i tiden. Det som sällan diskuteras är
att urvalet bara består av 50–80 procent av dem man erbjöd
hälsokontrollen. Det finns ofta anledning att tro att de som
inte kom var personer med andra sjukdomar, personer med
missbruk eller en svår social situation etc. Resultaten från stu-
dien kan då inte självklart överföras till att gälla alla männi-
skor, kanske särskilt inte sådana som redan är sjuka eller miss-
brukar. 

Även när det gäller studier av genetiska markörer, som of-
tast är observationsstudier, är det viktigt att noga vara med-
veten om i vilken grupp studien görs. För några år sedan kom
flera rapporter om att vissa gener (BRCA1 och BRCA2)
förutspådde en mycket hög risk för bröstcancer. Det som ofta
inte framgick, till exempel i medier, var att de första studier-
na gjordes i vissa familjer där bröstcancer var mycket vanligt.
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Figur 1. Skillnad mellan intern och extern validitet. Bland alla
personer som är eller kan tänkas bli utsatta för en faktor stude-
ras bara en begränsad grupp, här skuggad. Om resultaten är gil-
tiga för den studerade gruppen har studien hög intern validitet.
Om resultaten dessutom kan generaliseras till många andra
grupper (hela den stora cirkeln) har den hög extern validitet.
Den lilla cirkeln kan vara män i åldern 40–60 år, medan den sto-
ra cirkeln kan bestå av män och kvinnor i alla åldrar.
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Möjligheten att förutsäga risk visade sig sedan inte vara lika
stor i andra familjära anhopningar av bröstcancer, och gener-
na tycks ha liten betydelse bland bröstcancerfall utan familjär
anhopning [13-15].

Det kan också vara så att urvalet i hög grad begränsar möj-
ligheten till slutsatser. I olika länder byggs det upp register dit
personer med vissa sjukdomar anmäls, till exempel sjukdo-
mar som har inträffat i arbetet. Studier av samband mellan oli-
ka faktorer och sjukdomar kan då innebära särskilda problem.
Resultaten från sådana register används ofta för att förklara
hur vanliga olika orsaker är, till exempel astma [16]. Sådana
jämförelser innebär naturligtvis tolkningssvårigheter. Efter-
som fallen i registren baseras på anmälningar blir risken inte
bara beroende på sambandet mellan exponeringen och sjuk-
domen utan också på rapporteringsbenägenhet. Den är utom-
ordentligt svår att värdera och kan variera kraftigt.

Storlek på studie
I en randomiserad studie gäller att om studien är tillräckligt
stor är chansen att dra fel slutsats liten. Motsvarande gäller
inte alls för en observationsstudie. Ett selektionsfel har lika
stor betydelse i en observationsstudie vare sig studien är stor
eller liten. Samma sak gäller betydelsen av störfaktorer och
andra typer av bias. Ska man studera lungcancerrisken av die-
selrök gäller det att de grupper man jämför inte har skillnader
i rökvanor alternativt att man kan ta hänsyn till dessa skillna-
der i sin analys. Finns det skillnader eller är de metoder man
använder för att justera för skillnader i rökvanor ofullstän-
diga kvarstår skillnaderna oavsett studiens storlek. Om till
exempel den relativa risken egentligen är 1,0, men på grund
av skillnader i rökvanor blir 1,2, blir den det i en stor såväl
som en liten studie. Skillnaden är att i den stora studien blir
den relativa risken 1,2 statistiskt signifikant skild från 1,0
men inte i den lilla. Eftersom det närmast tycks vara en rygg-
märgsreflex att klassificera en stor studie som kvalitativt
högtstående kan man lätt imponeras av den statistiska signi-
fikansen. Det kanske kan vara på sin plats att påpeka att det
ofta är svårt i mycket stora studier att samla in uppgifter med
samma höga noggrannhet som i små studier. Är det så att man
mäter störfaktorfel innebär det att det kan föreligga en så kal-
lad reststörfaktor, trots att man i analysen har använt de mest
avancerade statistiska metoder.

Kan man »fuska« i en observationsstudie?
Det är naturligtvis så att direkt falsifikation av data kan före-
komma också i observationsstudier, och det kan sällan upp-
täckas av en läsare utan tillgång till originaldata, och i många
fall inte ens då. Något som får mig tveksam är extremt hög
deltagarfrekvens (över 90–95 procent) i studier som bygger
på till exempel enkäter insamlade i befolkningen. Alla som
har genomfört sådana studier vet att det är nästan omöjligt att
uppnå så höga frekvenser. I en seriös undersökning brukar en
så hög deltagarfrekvens också kommenteras, och undersöka-
ren försöker förklara varför den är så hög.

Det finns också sätt att analysera sina data som kanske inte
direkt ohederliga, men visste läsaren om hur förfarandet gått till
skulle kanske bedömningen av fynden bli annorlunda. De fles-
ta är medvetna om det som brukar kallas massignifikans. Pre-
senteras många jämförelser i en artikel och någon är statistiskt
signifikant kan det bero på slumpen ändå. Det som ofta inte
framgår i artikeln är att materialet ofta analyserats på en rad oli-
ka sätt, och man väljer att presentera ett av dem. Vid multivari-
ata metoder, där man samtidigt tar hänsyn till en rad störfakto-
rer, kan indelning av grupper, val av modell, val av antal fakto-
rer som man tar hänsyn till etc ha betydelse, särskilt om över-
risker eller signifikanser är måttligt stora. Även hur  extrem-
värden (»outliers«) hanteras kan ha stor betydelse för tolkning-

en. Genom att välja kan således författaren presentera den mo-
dell som passar hans/hennes uppfattning om hur sambanden
borde vara. Detta kan delvis genomskådas om data också pre-
senteras i stratifierad form. Det är därför jag som läsare också
gärna vill ta del av basala analyser; dessa går inte att påverka på
samma sätt som de multivariata analyserna.

En studie kan innehålla öppna frågor som sedan ska kate-
goriseras innan studien bearbetas. Som läsare får man sällan
se frågeformuläret. Överföringen från en öppen fråga till data
som ska analyseras statistiskt är alltid ett kritiskt moment.
Ofta finns tolkningssvårigheter av svaren, vilket lämnar ut-
rymme för undersökarens tolkningar. Om den som klassifice-
rar sådana öppna frågor också är medveten om studiens syfte
och vilken grupp patienten tillhör kan det finnas risk för bias.

Kausalitet
Ibland framförs uppfattningen att en observationsstudie inte
medger några definitiva slutsatser om samband därför att den
inte är gjord under experimentella betingelser. Den kritiske
menar att det är först när vi gör experimentet som vi kan vara
riktigt säkra. Det är dock ganska enkelt att från sin egen erfa-
renhet konstatera att det inte riktigt är så enkelt. Det torde vara
ganska få som läser denna artikel som inte tror på att tobaks-
rökning kan orsaka lungcancer. Den kunskapen accepterades
och etablerades väsentligen på resultat från observationsstu-
dier. Det går ju inte att göra en randomiserad human studie av
risken för lungcancer på grund av tobaksrökning.

Det finns ett stort antal samband som accepterats i huvud-
sak baserat på resultat från observationsstudier, till exempel
betydelsen av flera olika faktorer för uppkomst av cancer,
som tobaksrökning, asbest, vissa kromater, mineralolja, ben-
sen, arsenik och flera kostfaktorer. Den inbördes betydelsen
av högt blodtryck, kolesterol och diabetes för uppkomst av
hjärtinfarkt baseras likaledes i hög grad på resultat från ob-
servationsstudier. 

Vissa försöker dela in riskfaktorer kvalitativt, så att det an-
tingen finns en risk eller inte finns en risk. Dock innebär de
allra flesta faktorer påtagliga risker vid tillräckligt hög dos, till
exempel kemikalier, födoämnen, mediciner och arbetsmiljö-
faktorer. Det vi vill veta är något om riskens storlek, och ef-
tersom risken ofta beror inte bara på den enskilda faktorn utan
på i vilken omgivning den finns krävs studier under sådana
förhållanden. Till observationsstudiens stora fördelar hör att
den uppskattar storleken på riskerna i det verkliga livet; det
vill säga de resultat som kommer från en välgjord observa-
tionsstudie ger en bra bild av hur stor risk en faktor innebär.
Tobaksrökning tycks till exempel innebära betydligt mindre
risk för hjärtinfarkt i sydeuropeiska länder än i nordeuropeis-
ka, den absoluta risken att få lungcancer i samband med as-
best är mycket större för rökaren än för icke-rökaren och så
vidare. För att travestera ett populärt ord inom beteendeve-
tenskaper kan man säga att betydelsen av en faktor är kontext-
beroende även inom medicinen.

Det finns olika kriterier som kan användas för att bedöma
om en faktor är kausal eller inte, den kanske mest citerade är
Hills kriterier, Fakta 2 [1]. Det jag dock vill betona är att när
man diskuterar kausalitet bör man försöka väga in alla typer
av kunskap man har, oavsett om det är från experimentella
studier eller observationsstudier. 

Några tumregler
En observationsstudie kräver betydligt mer av läsaren än en
randomiserad studie, eftersom man måste bedöma om de jäm-
förelser som görs verkligen är adekvata, om man har tagit
hänsyn till alla tänkbara störfaktorer etc. Som läsare av en ob-
servationsstudie brukar jag först fundera på om jag begriper
hur studien har gjorts, efter att snabbt ha läst igenom den. För-
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står jag inte det blir jag alltid tveksam. Det går också att fun-
dera över problem i en kohort- respektive fall–kontrollstudie.
Betydelsefulla bias är ibland något olika i dessa studier. De
viktigaste/vanligaste problemen för kohortstudier är störfak-
torer, selektionsfel samt begränsad generaliserbarhet därför
att studien bara omfattar en viss grupp. De viktigaste/vanli-
gaste problemen för fall–kontollstudier är »recall bias« och
störfaktorer. Ett ytterligare sätt att som läsare angripa proble-
met är att fundera över om studien är negativ eller positiv. 

Är studien negativ, det vill säga inte visar något samband,
bör läsaren noga studera hur den faktor som ska studeras har
mätts. I studier av sambandet mellan fettintag i kosten och
cancer är det inte ovanligt att individens intag av fett upp-
skattas i enkäter. Har mätmetoden dålig precision är det lätt
att förstå att studien kan bli negativ. Det blir ju närmast slump-
mässigt om en individ kommer att hamna i den grupp som har
högt respektive lågt fettintag. Är studien liten är det också
svårt att påvisa en statistiskt säkerställd risk. Men det gäller
alla typer av studier.

Läser man en studie som visar ett positivt samband mel-

lan en faktor och sjukdom finns det anledning att överväga
om det finns andra faktorer som skiljer mellan den expone-
rade gruppen och kontrollgruppen. Finns till exempel mer
cancer bland dem som intar mycket fett i kosten kan det fin-
nas anledning att fundera över om det finns ett positivt sam-
band mellan fettintag och tobaksrökning. Om tobaksrök-
ning tycks förklara en ökad förekomst av ont i ryggen kan
det bero på att personer som har tunga eller påfrestande ar-
beten röker i högre grad än personer som har arbeten med en
bättre miljö.

Jag tycker också att man bör fundera över om det kan
vara så att undersökaren redan i förväg visste om sambandet.
Detta gäller särskilt mindre studier av oväntade samband.
Anta att en läkare på sin mottagning noterar att ovanligt
många patienter med hjärtinfarkt dricker en viss sorts kaffe.
Görs sedan en fall–kontrollstudie där man studerar hur stor
andel av patienterna som dricker detta kaffe finns troligen ett
positivt samband. Den korrekta undersökningstekniken i ett
sådant fall är naturligtvis att rapportera den första iakttagel-
sen som en fallstudie. Sedan görs en ny studie där andra pati-
enter ingår. 

Som läsare av en observationsstudie menar jag att det of-
tast är mer intressant att fundera över den uppläggning studi-
en har än att exakt försöka sätta sig in i vilka statistiska tekni-
ker som använts. Med en välgjord design kan ofta pålitliga re-
sultat påräknas även vid mycket enkla statistiska och epide-
miologiska analyser. 

Slutord
En väl utförd observationsstudie bidrar ofta med väsentlig
kunskap som ofta är ganska lätt att tillämpa därför att den är
gjord i en reell situation. Det svåra med observationsstudier
är att de kräver ganska mycket eftertanke av läsaren.
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Hills kriterier som kan användas för att bedöma
om ett samband är kausalt eller inte

Styrkan: Mycket högre risk bland dem som utsätts för faktorn
talar för samband; det vill säga är den relativa risken hög talar
det för ett samband.

Konsistensen: Har man funnit samma eller liknande fynd i
många undersökningar gjorda av många undersökare talar det
för ett kausalsamband.

Specificiteten: Om sjukdomen förekommer i visst organ, har ett
visst patohistologiskt utseende och dessutom förekommer vid
en speciell exponering talar det för samband.

Tidsrelation: Exponeringen ska föregå sjukdomen. Hill anger
som exempel förekomst av tbc hos arbetare i vissa miljöer; detta
skulle kunna bero på att arbetare med tbc söker sig till vissa ar-
betsmiljöer.

Dos–respons: Har de med hög exponering högre risk än de med
låg exponering talar det för orsakssamband.

Trovärdighet: Kan sambandet förstås utifrån existerande biolo-
giska teorier och kända mekanismer ger det stöd för att det rå-
der orsakssamband. Hill varnar dock för kravet att ett observe-
rat samband ska ha biologisk trovärdighet. Trovärdigheten beror
ju på den biologiska kunskapen vid tillfället.

Koherens: Stämmer fynden med sjukdomens naturalhistoria?
Det förhållandet att man kan finna histologiska förändringar i
bronkepitel hos rökare och att man med tjära från tobaksrök kan
orsaka hudcancer hos djur ger stöd för att inhalation av tobaks-
rök kan leda till lungcancer.  

Experiment: Leder eliminering av faktorn till att förekomsten av
sjukdom minskar talar det för ett orsakssamband.

Analogi: Eftersom vi vet att röda hund respektive Neurosedyn
(talidomid) kan orsaka fosterskador har vi lättare att acceptera
att även andra virus eller läkemedel kan orsaka fosterskador. 
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SUMMARY

An observational study requires 
careful consideration by the reader;
merits and weaknesses of observational studies

Bengt Järvholm
Läkartidningen 2001;98:5631-7

The observational study has its merits when ran-
domized controlled studies are impossible to per-
form. This review discusses its merits and weak-
nesses for a reader of such studies. The reader has
to consider the internal and external validity of the
study and its role in the establishment of causal re-
lationships and estimations of risks. The reader is
recommended to primarily evaluate the quality of
study design, confounding and measurement bias,
rather than to try to understand if an advanced sta-
tistical analysis is correct. The possibilities of mis-
leading results are discussed.
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