
 

 

HJÄRTA & HJÄRNA 
En poddserie från UR 
 
Doktor Emma Frans och radiojournalisten Maja Åström synar olika påståenden 
med hjälp av vetenskapen. Vad är sant, falskt eller mittemellan? 

 
Episod: I badrumsskåpet (Publicerat 20-05-02) 
Längd: 30:10  
Programledare: Maja Åström och Emma Frans. 

 
 
 
Emma [00:00:00] Snygg du är idag Maja.  
 
Maja [00:00:01] Tack.  
 
Maja [00:00:05] Tyvärr har jag inte fått det här fejset påsminkat av mig själv 
utan det är ju faktiskt ett proffs som har kommit och hjälpt oss för att idag 
så ska vi också göra teveinspelning. Du är också väldigt snygg Emma.  
 
Emma [00:00:23] Tack, jag är också proffssminkad.  
 
Daniel [00:00:23] Från UR. Hjärta och hjärna. Med Emma Frans och Maja 
Åström.  
 
Maja [00:00:30] Och smink, det finns ju badrumsskåpet hos många kvinnor 
iallafall och numera också hos män har jag förstått det som, att 
sminkningen utökas, eller män sminkar sig i större utsträckning.  
 
Emma [00:00:41] Trevligt tycker jag. Jag är all for it måste jag säga.  
 
Maja [00:00:44] Du lyssnar alltså på Hjärta och hjärna. Emma Frans, du är 
doktor i medicinsk epidemiologi vid Karolinska Institutet. Du är varmt 
välkommen hit.  
 
Emma [00:00:54] Tack så mycket.  
 
Maja [00:00:54] Jag heter Maja Åström har jobbat med radio väldigt, väldigt 
länge men i dag också håller vi på med teve.  
 
Maja [00:01:01] Ja, det är lite speciellt i dag.  
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Maja [00:01:02] Du och jag har ett uppdrag och det är att vi ska titta på 
påståenden som finns runt omkring oss hela tiden och så ska vi matcha det 
mot vetenskap och forskning och det är där du kommer in. För det här med 
epidemiologi, att vara doktor i det, det gör att du är bra på något. Vad? 
 
Emma [00:01:25] Epidemiologi handlar om sjukdomars utbredning i 
befolkningen så det är ett väldigt brett område men jag har också under 
många år undervisat i just det här med vetenskaplig metod, hur man tar 
reda på olika saker, hur man designar en studie och också hur man tolkar 
forskningsresultat som andra har gjort. Det är lite där min expertis kommer 
in i det här avseendet.  
 
Maja [00:01:50] Och idag som sagt så befinner vi oss i badrumsskåpet och 
för att få hjälp, både du och jag och dom som lyssnar och dom som tittar så 
har vi tre stycken knappar, tre stycken ljudillustrationer som kommer ta oss 
till att stämpla sant, falskt eller mittemellan. Vi börjar med någonting... hur 
kommer att låta om ett påstående som vi tittar på är falskt? 
 
Louise Erixon (SD) [00:02:13] Jag tycker att man har kokat soppa på en spik 
men i den här soppan så finns det inte ens någon spik. Det här är fejk news.  
 
Emma [00:02:22] Vem är det då?  
 
Maja [00:02:23] Louise Erixon, Sverigedemokrat. Stark man i, stark kvinna i 
södra Sverige. Så låter det alltså i dag om nånting  kommer att vara falskt.  
 
Maja [00:02:34] Däremot om det är sant då får vi lyssna till det här.  
 
Olof Palme [00:02:37] Snus är snus och strunt är strunt om än i polisiära 
promemorior. Det är den enkla sanningen.  
 
Emma [00:02:45] Var det Palme?  
 
Maja [00:02:47] Jajjemän. Olof Palme var ute och pratade om Geijeraffären.  
 
Emma [00:02:51] Det verkar vara lite politikertema här.  
 
Maja [00:02:53] Du har alldeles rätt. Kolla vad snabbt du bara slår fast detta.  
 
Emma [00:02:55] Eller hur. Man är ju inte doktor för inget.  
 
Maja [00:02:58] Mittemellanknappen, då är det denna person som hjälper 
oss.  
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Anna Hedenmo [00:03:03] Ursäkta kan du svara ja eller nej? 
 
Annie Lööf [00:03:04] Absolut. Jag vet inte. 
 
Emma [00:03:09] Men det är bra. Det var Annie Lööf, det hörde jag ju. Det är 
lite kul. Ja, det är kul.  
 
Maja [00:03:15] Vi måste lyssna på den en gång till känner jag. 
 
Anna Hedenmo [00:03:18] Ursäkta, kan du svara ja eller nej?  
 
Annie Lööf [00:03:18] Absolut. Jag vet inte.  
 
Maja [00:03:27] Hehehe! Det är jätte-jättebra. Tack Annie. Kan du svara ja 
eller nej? Absolut. Jag vet inte. Nej, jag kan inte det.  
 
Emma [00:03:30] Jag tycker verkligen att "jag vet inte" är det bästa svaret så 
ofta. Jag förstår att man inte får säga det som politiker men tyvärr så är det 
ju ofta så att man vet inte riktigt och det tror jag vi kommer landa i ibland 
här också när vi försöker granska de här påståendena. Ibland måste man 
helt enkelt vara ödmjuk inför att man varken kan säga det ena eller det 
andra.  
 
Maja [00:03:51] Oh. Det där tycker jag är ganska jobbigt som som journalist. 
Men det är ju så att det ganska ofta, vad jag förstår, just om det inte finns 
tillräcklig forskning så kan man inte heller säga...  
 
Emma [00:03:59] Varför tycker du att jobbigt som journalist?  
 
Maja [00:04:01] Jamen därför att man vill... man vill... 
 
Emma [00:04:06] Säg inte förenkla nu. Då kokar jag över.  
 
Maja [00:04:08] Ja, jag förstår det. Men vi har ofta ganska kort tid att 
förklara något ganska komplex. Och då är det så klart lättast med ett sant 
eller falskt. Men jag gillar ju också att få säga "jag vet inte". För då kan man 
också, vi får återkomma till det här. Det är väl det man egentligen säger?  
 
Emma [00:04:23] Exakt. Det är kanske, det kanske behövs mer forskning 
ibland eller de studier som man har gjort, de kanske är lite fel eller man 
kanske har mätt saker på ett lite felaktigt sätt och ibland så är det ju liksom 
studier som säger emot varandra. Så det är viktigt också att inte bara titta 
på vad en studie visar utan försöka titta på helheten.  
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Maja [00:04:45] Då måste jag fråga doktor Frans.  
 
Emma [00:04:49] Yes, shoot.  
 
Maja [00:04:49] Har du något sådant påstående som du brukar återupprepa 
fast du vet det är falskt?  
 
Emma [00:04:57] Alltså jag har säkert enormt många skulle jag tro.  
 
Maja [00:05:01] Du är så ödmjuk.  
 
Emma [00:05:02] Nej men jag tror ju att det är så.  
 
Emma [00:05:05] Och som sagt var, det är viktigt att komma ihåg det, att vi 
inte alltid är rationella, vi har liksom den här tendensen till att kanske vara 
vidskepliga och koppla samman saker som inte har med varandra att göra. 
Det är ju därför vi faktiskt också behöver vetenskap för att kunna testa 
saker på riktigt inte bara sitta och känna efter.  
 
Maja [00:05:24] Men nu är du luddig.  
 
Emma [00:05:24] Ja, men om vi tar liksom ett konkret exempel då. Var är 
det jag liksom... Om vi säger här då. Jag ljuger en del för mina barn. Och jag 
tänker mig kanske att man får ljuga lite för sina barn. Liksom att ändamålet 
helgar medlen. Om man vill uppmuntra ett visst beteende hos dem.  
 
Maja [00:05:44] Vad kan det vara då?  
 
Emma [00:05:46] Men det är en slippery slope. Jag håller verkligen.. Jamen 
det kan vara sånna här saker som att sätt på dig mössan annars blir du sjuk 
och att mina barn de tror ju då att man blir smart av att äta fisk.  
 
Maja [00:05:57] Blir man inte det?  
 
Emma [00:06:01] Eehhh. Om vi säger så här, det är väldigt svårt att veta om 
det orsakssamband. Man har sett kopplingar mellan hög intelligens och att 
äta fisk. Men vi kan inte veta att det är en orsak, det kan handla om att 
smarta människor äter mer fisk. Kanske för att vi har lärt oss att det är bra 
för våra skallar eller våra hjärnor.  
 
Maja [00:06:19] Så egentligen, om vi skulle trycka på en knapp här. Man blir 
smart av att äta fisk.  
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Emma [00:06:24] Jag tror att jag nästan skulle säga att det är falskt i och 
med att det inte finns tillräckligt starka belägg som säger att det är så.  
 
Louise Erixon (SD) [00:06:30] Jag tycker att man har kokat soppa på en spik 
men i den här soppan så finns det inte ens någon spik. Det här är fejk news.  
 
Emma [00:06:37] Jag tycker det är en bra sägning det där också.  
 
Maja [00:06:38] Man har gjort en fisksoppa på en spik. 
 
Emma [00:06:42] Ja.  
 
Maja [00:06:44] Vi är ju som sagt i badrumsskåpet. Det är temat för det här 
avsnittet. Den här podden Jag tycker att vi tittar på ett påstående som jag 
vet att du var inne på som jag blev lite chockad över när du  började prata 
om.  
 
Emma [00:07:05] Va?  
 
Maja [00:07:06] Tandtråden.  
 
Emma [00:07:06] Jaaa. Vad var det du var chockad över då?.  
 
Maja [00:07:07] Det är klart att det stämmer att tandtråd är bra för dig. Det 
är väl helt självklart.  
 
Emma [00:07:13] Ja, alla trodde ju det men sen så kunde man läsa i 
medierna att det var artiklar som skrevs om att det här med tandtråd var en 
bluff.  
 
Maja [00:07:25] Så, okej. Vad finns det för forskning bakom påståendet 
"tandtråd är en bluff"? 
 
Emma [00:07:33] Alltså grejen är att det finns inte så mycket forskning och 
det är egentligen det som är problemet här. De här rubrikerna som man då 
kunde se, bakgrunden till dom var att amerikanska myndigheter hade 
kommit fram till att det inte fanns tillräckligt med bevis för att man med stor 
säkerhet skulle kunna säga att det verkligen var bra att använda tandtråd.  
 
Maja [00:07:59] Så vad gjorde det med... Amerikanska myndigheter gjorde 
då vad?  
 
Emma [00:08:04] De tog bort den här rekommendationen för de ville då att 
alla sådana här rekommendationer som man ger från myndigheter ska vara 
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så kallade evidensbaserad, alltså det ska finnas tydliga vetenskapliga 
belägg för att det här verkligen är bra för hälsan. Men med det sagt så 
rekommenderar fortfarande de stora tandläkarorganisationerna att man 
ska fortsätta använda det här. Grejen är att det finns helt enkelt inte 
tillräckligt med forskning på det här området för att någonting ska vara 
evidensbaserat så behöver man forska på det.  
 
Maja [00:08:41] Vilket år ungefär är det vi pratar om här?  
 
Emma [00:08:44] Det var 2016 då som man tog bort den här 
rekommendationen. Men om man tittar på vad man har gjort för forskning 
så har man gått igenom det här och man kunde då se att det fanns en viss 
effekt av den här användningen av tandtråd. Men det är framför allt studier 
som man har gjort på kort sikt, så man kan se positiva effekter på kort sikt.  
 
Emma [00:09:17] Men när det gäller till exempel påverkan på kariesrisken, 
alltså att man får hål i tänderna eller mer långsiktig tand- och 
tandköttshälsa så finns det helt enkelt för lite forskning. Det är i nuläget 
ganska svårt att säga men de här kortsiktiga effekterna verkar ändå vara 
positiva och det verkar minska risken för tillstånd som i förlängningen skulle 
kunna leda till allvarligare problem som till exempel tandlossning och 
sådana där grejer som man ju helst inte vill drabbas av.  
 
Maja [00:09:57] Jag känner redan nu att jag vill peta tänderna. Bara du 
pratar om det här så... 
 
Emma [00:10:00] Jamen precis. Det här kanske kommer att vara ditt 
uppvaknande. Men de här allvarliga tillstånden de har ett väldigt långsamt 
förlopp och därför är det svårt att studera det här. Man måste göra 
långsiktiga studier och det har man i nuläget inte gjort i tillräcklig 
utsträckning.  
 
Maja [00:10:24] 2016 till 2019, under de här tre åren har man inte... Det är 
ännu längre?  
 
Emma [00:10:27] Ja precis. Det här är ju sådant som man...  Precis, nämen 
det är ju långsiktiga konsekvenser men även om de här 
tandläkarorganisationerna säger att det skulle behövas mer forskning på 
det här området och. Det här är ju också en smaksak vad man tycker. Jag 
tycker att det finns någonting sunt i att myndigheter inte ska säga åt oss att 
göra saker om man inte är helt säker på att det verkligen är bra för oss. Och 
samtidigt är det viktigt att komma ihåg att bara för att det saknas bevis för 
någonting så behöver inte det betyda att man har bevisat att det är dåligt. 
Man har ju inte bevisat här att tandtråd är en bluff. Det enda som har hänt 
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är att man har kommit fram till att det inte finns tillräckligt med bevis för att 
man ska kunna vara helt säker på att det verkligen är bra för de långsiktiga 
och allvarliga problemen.  
 
Maja [00:11:31] Man blir intresserad av vilken knapp vi ska trycka på.  
 
Emma [00:11:35] Ja, men jag skulle vilja säga att om vi då testar påståendet 
att tandtråd är en bluff så skulle jag hävda att det faktiskt är falskt det 
påståendet.  
 
Louise Erixon (SD) [00:11:45] Jag tycker att man har kokat soppa på en spik 
men i den här soppan så finns det inte ens nån spik. Det här är fejk news.  
 
Maja [00:11:53] Vad har vi mer för myter i badrumsskåpet då? Eller vad har 
du mer i badrumsskåpet än tandtråd och vad jag mer i badrumsskåpet? Vet 
du vad jag har? Jag har en rakhyvel.  
 
Emma [00:12:02] Det har jag också. Den är väl... min rakhyvel är i duschen 
faktiskt. Men min man har ju i badrumsskåpet. Och där tänker jag att just 
här med rakning som vi sysslar med, vissa i duschen, vissa framför 
spegeln. Där finns det ju en ganska kul myt om just det här med att 
rakningen påverkar hårväxten på olika sätt.  
 
Maja [00:12:31] Jamen, det gör det väl tänker jag. Att den blir grövre. Blir 
rakning grövre? Är det ett påstående vi kan kolla på?  
 
Emma [00:12:38] Det tycker jag vi kan kolla på för det där tycker jag har 
florerat väldigt mycket.  
 
Maja [00:12:41] Blir hårväxt grövre av rakning?  
 
Emma [00:12:47] Ja, ehh...  
 
Maja [00:12:47] Vad säger forskningen?  
 
Emma [00:12:47] Ja alltså det här är ju ett område där man kan tycka så här 
att det är lite konstigt att det påståendet fortfarande cirkulerar. För alltså det 
cirkulerade när jag var ung.  
 
Maja [00:13:06] Jajamen! Du menar att det gör det fortfarande?  
 
Emma [00:13:06] Jag vet inte om jag har tentaklerna ute bland liksom alla 
ungdomar.  
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Maja [00:13:08] Men du som lyssnar, hör av dig till oss, hjarta@ur.se, om det 
här är ett påstående som fortfarande finns där ute - att hårväxten blir grövre 
av rakning. Men ifall, vi som är lite äldre, runt de 40 som vi i rummet är nu, vi 
har upplevt det här. Så nu kollar vi på det påståendet. Men vad säger du? Du 
tycker att det konstigt att det fortfarande florerar det här ryktet.  
 
Emma [00:13:34] Ja för det här är någonting som man har studerat under 
väldigt långt tid. Jag vet att man gjorde en studie redan 1928 där man 
tittade på ifall rakning påverkade hårets tillväxt. Det är ju inte liksom 
omfattande studier. Man gjorde en studie där fyra män deltog, så de fick 
vara försökspersoner och fick då raka av en del av sin ansiktsbehåring. Så 
jag vet inte riktigt hur de såg ut, dom gick omkring med halvrakat skägg.  
 
Maja [00:14:11] Halva fejset.. 
 
Emma [00:14:12] Ja, halva fejset. Jag vet inte exakt. De kanske tog lite där 
uppe och lämnade där nere.  
 
Maja [00:14:16] Ett litet getskägg.  
 
Emma [00:14:17] Eller nån sorts skepparkrans. Jag vet inte exakt hur det 
gick till det här. Men de gjorde så iallafall. De var ju liksom då på något sätt 
sina egna kontroller. Man jämförde de rakade områdena med de som inte 
var rakade. Så det kan vara ett fiffigt sätt att forska på - att man testar 
samma person får göra olika saker.  
 
Maja [00:14:36] Är det ett mer tillförlitligt sätt menar du?  Att få data?  
 
Emma [00:14:41] Ja men man har sig själv som kontroll så att man kan - 
sånna här individuella variationer kan man kontrollera för. Så ja, det kan 
vara ett väldigt fiffigt sätt. Men då kunde man ju se då att rakningen inte 
skyndade på hårväxten.  
 
Maja [00:14:57] Eller gjorde den grövre?  
 
Emma [00:14:59] Jag tror att det här var bara accelerationen. Huruvida det 
gjorde att håret växte snabbare. Men man har gjort andra studier också. 
Bland annat gjorde man en 1970 och då fick försökspersonerna raka ena 
benet och låter andra växa på och så samlade man in håren efteråt och 
kollade på hur mycket de hade vuxit, hur mycket hår det var och hur grovt 
det var. Och inte heller där såg man någon skillnad. Men jag tror att liksom 
anledningen till att det här lever kvar och som sagt var - jag tror att det 
snackas ganska mycket om det bland unga. Så var i alla fall i mitt fall att 
man var såhär - men man kan ju inte, om man börjar raka benen då 
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kommer man hamna i någon sorts ond cirkel och bara få grövre och grövre 
hår. Och så har jag också hört killkompisar som ville få skäggväxt. Att de 
också var väldigt, liksom rakade sig frenetiskt nästan för att skynda på den. 
Så att det var samma myt. Men det var olika på nått sätt...  
 
Maja [00:16:04] Utfall.  
 
Emma [00:16:04] Jamen på nått sätt.  
 
Maja [00:16:05] Eller man ville uppnå olika saker.  
 
Emma [00:16:07] Exakt. Men alla verkar tro på det här på något sätt. Men 
det tror jag handlar om att när man rakar sig då rakar man ju av den yttre 
de...  för att hårstrået fortsätter ju liksom en bit in i hårroten som är under 
huden så att det man ser av hårstrået är ju bara en del av det. Och den yttre 
delen av hårstrået, den är oftast lite nött, lite tunnare - den kanske är blekt 
av solen och den är lite ljusare och så. Så när man rakar sig då rakar man ju 
av den toppen liksom.  
 
Maja [00:16:43] Jaa. Då känns det grövre?  
 
Emma [00:16:45] Jamen sen när det börjar växa då är det ju liksom den här 
lite mörkare och lite grövre delarna av hårstrået som är kvar.  
 
Maja [00:16:54] Den fräscha delen.  
 
Emma [00:16:56] Ja det beror på vad man menar med fräscht. Men det här 
liksom stubbet är ju mörkare och lite känns i alla fall som lite grövre och 
stickigare. Så att jag tror att det är det som gör att den här myten lever 
vidare trots att man som sagt var, man har inte gjort jättebra forskning på 
det här, men allting tyder på att det inte påverkar hårtillväxten.  
 
Maja [00:17:19] Är det Louise igen som vi ska få lyssna till alltså?  
 
Emma [00:17:21] Det här är alltså ett falskt påstående.  
 
Maja [00:17:23] Ger rakning grövre kroppshår?.  
 
Louise Erixon (SD) [00:17:27] Jag tycker att man har kokat soppa på en spik 
men i den här soppan finns det inte ens nån spik. Det här är fejk news. 
 
Maja [00:17:34] Tack Louise. Men du, nu har vi varit mycket badrumsskåpet 
i dag. Men vi började ju det här avsnittet av Hjärta och hjärna från UR med 



  

10 (18) 
 

att prata om det där vi har på oss i fejset du och jag idag för att vi har fått 
hjälp av någon att sminka upp oss.  
 
Emma [00:17:53] Ja. Och jag måste vara ärlig. Mitt badrumsskåp innehåller 
ganska mycket smink faktiskt.  
 
Maja [00:17:59] Gör det det?  
 
Emma [00:17:59] Ja. Jag gillar smink.  
 
Maja [00:18:01] Alltså, hur kan det uttrycka sig menar du?  
 
Emma [00:18:04] Vadå? Att jag gillar smink?  
 
Maja [00:18:04] Köper du mycket? Springer du hela tiden... ? 
 
Emma [00:18:07] Nej, nej. Gud nej. Men jag har ju...  
 
Maja [00:18:10] Har du gammalt smink?  
 
Emma [00:18:12] Ja det har jag nog. Vad menas med gammalt?  
 
Maja [00:18:15] Jamen några år.  
 
Emma [00:18:17] Ja det har jag nog. Det är nog mer att jag är lite dål...Det 
bara ligger där.  
 
Maja [00:18:23] Mer for show. Men då tittar lite på sminket då. För du 
började ju prata om den här låten Vacker utan spackel.  
 
Emma [00:18:32] Mm. Kommer du ihåg den?  
 
Maja [00:18:32] Ja.  
 
Emma [00:18:32] Den har fått mycket skit.  
 
Maja [00:18:34] Ja. Men den är också larvig.  
 
Emma [00:18:36] Ja den är larvig och den kommer tyvärr få lite mer skit nu 
för det är ju faktiskt också en smutsig lögn att man är vacker utan spackel. 
Eller kanske inte att det är... Om vi säger såhär man är inte vackrare utan 
spackel i alla fall. För det här är faktiskt någonting som...  
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Maja [00:18:58] Men kommer inte skönhet inifrån? Nä, okej. Vi kör 
forskningen.  
 
Emma [00:19:02] Ja, vi tar forskningen. Din poäng är inte dum även om det 
låter väldigt präktigt. All forskning bygger ju väldigt mycket på att man 
bedömer hur ett fotografi ser ut så det är väldigt svårt att säga. Det går 
kanske inte alltid att översätta det till vad man finner attraktivt i verkligheten 
och personligen så när jag upplever att någon är attraktiv så är det ju liksom 
ett sorts helhetsintryck snarare än bara hur bildskön man är. Håller du med 
mig?  
 
Maja [00:19:28] Absolut. För det finns ju många som man har träffat, först 
så bara, Oh! Så snygg. Oh! Och så rutten personlighet och person blir inte 
längre snygg.  
 
Emma [00:19:36] Fast jag hinner inte ens tänka så för att jag tycker att 
karisma och sådana där saker hänger samman så att det är svårt. Jag 
tycker nästan att det går knappt att separera utseende från utstrålning.  
 
Maja [00:19:47] Men karisman fattar man ju kanske inte direkt. Jag menar 
att det har varit en lite längre sträcka här.  
 
Emma [00:19:55] Jo, jag vet. Men jag bara menar på något sätt att 
bildskönheten - det man ser på ett fotografi - är väldigt annorlunda jämfört 
med även första ögonblicket när man möter en person.  
 
Maja [00:20:07] Sant, sant.  
 
Emma [00:20:07] Och personer som jag kanske sett på bild och jag tycker 
de är skitsnygga, nu bortsett från på Instagram, då är det ju massa filter och 
folk manipulerar sina bilder.  
 
Maja [00:20:15] Gör de det?   
 
Emma [00:20:16] Det gör folk. Absolut.  
 
Maja [00:20:19] Gör du det?  
 
Emma [00:20:20] Filter. Definitivt. Men det är inte så att jag förstorar upp 
mina läppar eller något sånt där.  
 
Maja [00:20:24] Ok. Tillbaka till påståendet. Vacker utan spackel. Vad säger 
forskningen?  
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Emma [00:20:28] Forskning som då utgår från sådana här bilder där man 
har fått bedöma ansikten som är sminkade eller ansikten som är 
osminkade de visar att man i ganska hög utsträckning skattar de sminkade 
ansiktena som snyggare. Sedan finns det såklart stor individuell variation 
och man har också kunnat se att proffssminkningar är då...  
 
Maja [00:20:55] Det du och jag har i dag.  
 
Emma [00:20:56] Det du och jag har i dag. Vi ska vara riktigt... vi ska känna 
oss riktigt snygga idag för det är också kopplat till en ännu mer ökad 
attraktivitet jämfört med om man självklart kletar på sig någonting. Men 
som sagt var det finns lite variation. Och då kan man ju tycka - men vadå 
snygg? Hur viktigt är det? Men det finns faktiskt annan forskning också som 
har visat att det här med smink det gör oss inte bara snyggare utan det kan 
också göra, det kan också påverka hur vi ses av andra i andra avseenden 
också.  
 
Maja [00:21:37] Vad menar du? I vilka avsenden?  
 
Emma [00:21:37] Det finns en studie då... Båda de här två studierna som jag 
hänvisar till de är publicerade i en tidskrift som heter Plos One. Det är en så 
kallad open access-tidskrift. Så det är en tidskrift som publicerar 
vetenskapliga rapporter. Men många sådana här tidskrifter är bakom 
betalvägg. Men det här är en så kallad open access-tidskrift. Så att vem 
som helst kan gå in och läsa den här forskningen.  
 
Maja [00:22:06] Och vem betalar då?  
 
Emma [00:22:08] Det gör forskarna själva. Det är lite komplicerat de här 
systemen men...  
 
Maja [00:22:16] Skulle du säga är att det är trovärdigt? Är det trovärdig 
forskning om det är open access?  
 
Emma [00:22:20] Det påverkar inte så mycket trovärdigheten men det ökar 
transparensen och det är ju viktigt också att man kan spåra tillbaka källor 
så att när man läser att forskning visar någonting då är det ju viktigt att man 
faktiskt ska kunna gå tillbaka och titta, gjorde den verkligen det? Så att det 
är en bra faktakoll. Men om allt är bakom betalväg då är det ju väldigt svårt 
för människor att verkligen kunna dubbelkolla att det verkligen stämmer. Så 
att jag tycker att det är viktigt i det avseendet. Ett påstående baserat på 
forskning som är open access är mycket lättare att kolla.  
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Maja [00:22:52] Du lyssnar på Hjärta och hjärna. Jag heter Maja Åström och 
så Emma Frans sitter bredvid mig. Vi är inne på, är du vacker utan spackel. 
En gammal popdänga och jag sa förut att jag tyckte den var töntig men 
förmodligen kan det också handla om min ålder när den kom att jag var inte 
så mottaglig för den typen av musik. För jag tror många som kanske är 
yngre tyckte att den var en ganska rolig och svängig låt.  
 
Emma [00:23:13] Fast jag är yngre.  
 
Maja [00:23:14] Ja, jag vet. 
 
Emma [00:23:14] Och jag är inte heller ett fan.  
 
Maja [00:23:14] Det finns säkert många andra fans därute, säger jag, i true 
public service anda.  
 
Emma [00:23:21] Verkligen.  
 
Maja [00:23:23] Men okej du var inne på att vi uppfattas olika beroende på 
hur vi ser ut och att smink kan göra dig både bättre och mer framgångsrik.  
 
Emma [00:23:34] Jamen. Ja faktiskt. Eller i alla fall i andras ögon. Och det i 
sig kan säkert påverka också hur det går för dig livet på olika sätt. Det är ju 
tyvärr så att världen är ju inte helt rättvis. Och det jag tror att det här då, 
anledningen då att sminkade personer upplevs kanske som någonting så 
märkligt som mer kompetenta tror jag kan bero på ett psykologiskt 
fenomen som man brukar kalla för halo effect. Halo som i ordet gloria.  
 
Maja [00:24:07] Just det.  
 
Emma [00:24:09] Och det innebär då att...  
 
Maja [00:24:10] Idag ser det ut som att du har en gloria nästan. Du skiner så 
fint.  
 
Emma [00:24:13] Är det så? Åh gud.  
 
Maja [00:24:16] Då är det haloeffekt på dig. 
 
Emma [00:24:17] Känns jag väldigt kompetent också?  
 
Maja [00:24:19] Ja. Väldigt kompetent.  
 
Emma [00:24:20] Och trevlig kanske?  
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Maja [00:24:23] Ja. Och underhållande.  
 
Emma [00:24:23] Det här bevis ju det här.  
 
Maja [00:24:25] Jaaa! Ok, kör på.  
 
Emma [00:24:25] Men det innebär helt enkelt att vi tillskriver personer som 
har vissa positiva egenskaper andra positiva egenskaper trots att dom 
kanske inte nödvändigtvis förtjänar... de kanske inte besitter de egenskaper 
helt enkelt.  
 
Maja [00:24:43] Usch vad orättvist.  
 
Emma [00:24:44] Ja. Och det kan vara till exempel någonting som 
attraktivitet. Att man ser snygg ut. Då tror folk också att man är typ 
trevligare och kompetentare och sådana där saker. Så sätt på dig smink 
helt enkelt.  
 
Maja [00:24:55] Alla dagar i veckan.  
 
Emma [00:24:59] Ja, tyvärr. Så illa är det.  
 
Maja [00:24:59] Vad trycker vi på för knappt då? Vad säger vi om är du 
vacker utan spackel?  
 
Emma [00:25:07] Jag tror att vi måste säga att det påståendet... alltså det är 
klart att man kan vara vacker utan spackel men man blir vackrare...  
 
Maja [00:25:16] Med spackel.  
 
Emma [00:25:19] ... med spackel.  
 
Maja [00:25:19] Så är du vacker utan spackel säger så vi här.  
 
Louise Erixon (SD) [00:25:22] Jag tycker att man har kokat soppa på en spik 
men i den här soppan finns det inte ens nån spik. Det här är fejk news.  
 
Maja [00:25:29] Det är precis vad det är. Louise Erixon fick hjälpa oss än en 
gång.  
 
Emma [00:25:34] Det blev mycket Louise nu. Hon var nästan som en co-
host kändes det som.  
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Maja [00:25:39] Men då säger vi så här då. Är programmet slut för idag 
Emma Frans?  
 
Emma [00:25:46] Ja nu är det faktiskt slut.  
 
Olof Palme [00:25:49] Snus är snus och strunt är strunt om än i polisiära 
promemorior. Det är den enkla sanningen.  
 
Maja [00:25:56] Hör du vad han har skön. Han har mycket saliv i munnen. 
Han pratar rätt. Han vet exakt... Han har gott magstöd Olof Palme här när 
han levde.  
 
Emma [00:26:04] Men det var väl det man behövde på den tiden också. Nu 
för tiden så kanske man behöver andra egenskaper.  
 
Maja [00:26:10] Mer fejs.  
 
Emma [00:26:10] Mer fejs. Mer smink.  
 
Maja [00:26:11] Smink hade ju inte Olof Palme. Det  lovar jag nästan ta gift 
på faktiskt. Tack så mycket för idag Emma Frans. Och du som lyssnar, vill 
du höra av dig till oss med ett påstående? Gör gärna det.  
 
Emma [00:26:23] Som att Palme faktiskt hade smink.  
 
Maja [00:26:25] Ja det skulle ju vara roligt att kolla. Jag vet att han fixade 
sina tänder.  
 
Emma [00:26:28] Jaså gjorde han det? 
 
Maja [00:26:31] Du lyssnar på Hjärta och hjärna från UR. Jag heter Maja 
Åström. Emma Frans har varit med mig hela dagen vilket är himla fint.  
 
Emma [00:26:37] Hör av er om han inte hade fixat sina tänder.  
 
Maja [00:26:40] Hjarta@ur.se.  
 
Emma [00:26:44] Har din kille skägg? Eller man.  
 
Maja [00:26:46] Ja min man har skägg.  
 
Emma [00:26:50] Gillar du det?  
 
Maja [00:26:50] Ja.  
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Emma [00:26:50] Jag gillar också skägg. Men har du sett den här rubriken?  
 
Maja [00:26:53] Den om att det skulle vara bajs i skägget?  
 
Emma [00:26:57] Men du ser väl här vad det står?  
 
Maja [00:26:58] Skägg innehöll mer bajsbakterier än toaletter i labtest.  
 
Emma [00:27:03] Hur mycket gillar du skägg nu då?  
 
Maja [00:27:15] Men jag kan inte tänka mig att det där är sant.  
 
Emma [00:27:15] Det står ju i tidningen.  
 
Maja [00:27:15] Ja det står i tidningen men det behöver ju inte betyda 
nånting. Det har jag lärt mig av Emma Frans, doktor i medicinsk 
epidemiologi. 
 
Emma [00:27:18] Ja-ja. Men det här är i Metro.  
 
Maja [00:27:22] Jaha. Ja, det är i och för sig en källa som jag skulle lita på.  
 
Emma [00:27:25] Tidsskriften Metro. Det är publicerat den tredje maj 2015. 
Då skrev man alltså att skägg... Man testade testade vilka mikroorganismer 
som frodades i skägg och kom fram till att det var mycket bajs i dom. Att 
vissa skägg var smutsigare än toaletter.  
 
Maja [00:27:46] Har dom  legat i en röv och gossat runt eller? Jag förstår 
inte. 
 
Emma [00:27:50] Det finns det män som gillar. And who am I to judge?  
 
Maja [00:27:50] Ja, inte alls, men fortsätt. Jag ser att du sitter med en 
annan...  
 
Emma [00:28:00] Ja. En plot twist. Dagen efter, fjärde maj 2015, så står det 
så här. Professor säger slätrakade har mer bakterier i ansiktet.  
 
Maja [00:28:11] Vem är professorn? Det är inte du. 
 
Emma [00:28:11] Det är ju vår favorit Agnes Wold.  
 
Maja [00:28:14] Ah. Agnes Wold!  
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Emma [00:28:15] Och då säger Agnes Wold att det här som de snackade 
om är ju att det skulle vara äckligt på något sätt med skägg. Det stämmer 
inte. Skäggiga människor har då enligt Agnes Wold mindre bakterier än en 
slätrakad. Hon skriver också att det är allmänt känt. Det borde de ha vetat, 
Metro.  
 
Maja [00:28:32] Men då tänker jag att kanske Metro ville skapa någonting 
här. Kan det vara så?  
 
Emma [00:28:38] Eller inte. Det vet jag kanske inte men jag menar de gör ju 
ändå något väldigt intressant här. Att de... Kanske inte då kokar soppa... 
jomen de kokar soppa på en spik och spiken finns. Jag tror att det jag 
försöker säga är att man gör innehåll av att kolla sitt eget innehåll. Och på 
något sätt så är det inte så dumt egentligen. Men det blir lite lustigt...  
 
Maja [00:29:09] Om man aldrig läser professorns svar. Då blir det ju 
verkligen märkligt.  
 
Emma [00:29:11] Ja precis och jag tror kanske då att det skulle kunna vara 
så att det här med bajs i skägget blir mer viralt än då professorn som säger 
att det är mindre hygieniskt med slätrakat.  
 
Maja [00:29:24] Särskillt i en tid där väldigt många män har skägg. Väldigt 
mycket skägg. 
 
Emma [00:29:28] Något som hon också säger som intressant är att på 
toaletter så är det ju inte mycket bakterier. Det är inte så äckligt på toaletter 
som vi tror. Huden är då mer... Om man nu tycker att det här med bakterier 
och vad som är äckligt har ett direkt samband. Det behöver det inte ha. 
Många bakterier är ju bra för kroppen. 
 
Maja [00:29:45] Så vad säger vi? Skägg innehåller mer bakterier, eller 
bajsbakterier än vad toaletter gör i labtest. Då säger vi?  
 
Emma [00:29:55] Man ska inte jämföra skäggiga män med toaletter.  
 
Olof Palme [00:30:00] Snus är snus och strunt är strunt om än i polisiära 
promemorior.   
 
Maja [00:30:03] Det är faktiskt sant.  
 
Olof Palme [00:30:06] Det är den enkla sanningen.  
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Maja [00:30:07] Det är den enkla sanningen.  
 
Emma [00:30:07] Det är den enkla sanningen ja.  
 
 


