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Kravet på noggrannhet i vattendirektivet
Några exempel på beräkningar

Inledning
All undersökning av ekologisk och kemisk status i ytvatten sker med hjälp av stickprov och efterföljande
statistisk bearbetning och analys av proven. Hur ett vatten förhåller sig i verkligheten är i praktiken omöjligt att
undersöka eftersom detta skulle kräva en analys av varenda molekyl i det studerade vattnet. Vid all
stickprovtagning föreligger en risk att stickprovet inte är representativt för den (statistiska) population som
stickprovet omfattar. Vattendirektivet specificerar inte nivån på denna risk utan konstaterar endast att
stickproven ska uppnå adekvat tillförlitlighet och noggrannhet. Den risk man är villig att ta att stickprovet inte är
representativt är kopplad till provtagningens utförande och omfattning. Ju säkrare man vill vara desto mer
omfattande provtagning krävs.

I vattendirektivet är konfidensnivå och noggrannhet centrala begrepp. Begreppen är dock inte specificerade
annat än att konfidens och noggrannhet skall vara tillräcklig. Formuleringar som ”… uppskattningar av
konfidens- och noggrannhetsnivå…” (Bilaga 5, Stycke1.3) eller ”… övervakningsfrekvens skall väljas så att en
godtagbar konfidensnivå och noggrannhet uppnås…” (Bilaga 5, Stycke1.3.4) är typiska för hur noggrannhet
behandlas i vattendirektivet. Den vikt man lägger i begreppen ”godtagbar” och ”tillräcklig” konfidens och
noggrannhet har betydelse för flera aspekter av övervakningen av vatten. Speciellt påverkas antalet vatten som
övervakas, antalet stationer per vatten samt provtagningsfrekvensen. Då konfidens och noggrannhet bl.a. beror
av provtagningens täthet och frekvens är den högsta möjliga nivån på noggrannheten begränsad av de
ekonomiska ramarna för en studie. Eftersom de ekonomiska ramarna aldrig är obegränsade kommer
noggrannheten att vara beroende av det antal prover som ekonomin tillåter. Här får man göra avväganden mellan
kostnaden för tätare provtagning relativt kostnaden för att stickproven ger en felaktig bild av statusen i en
vattenförekomst. I de flesta fall kommer stickprov vara representativa och vattenförekomster kommer därmed att
placeras i korrekt klass. Det finns dock alltid en risk att stickproven visar något annat än vattenförekomsten som
helhet och i dessa fall finns en risk att vattnet hamnar i fel klass. Om en vattenförekomst klassas lägre än
verkligheten tillkommer kostnader för restaurering av ett vatten som inte behöver restaureras. Klassas ett vatten
däremot för högt finns risk att ett påverkat vatten förblir påverkat/förorenat. Det är sålunda av stor vikt att
undersöka precisionen i de prover som ligger till grund för klassificering av vattenförekomster.

Genom analyser av statistisk styrka är det möjligt att avgöra hur många prover som behövs för att uppnå en viss
nivå på noggrannheten, eller vilken noggrannhet som uppnås inom givna ekonomiska ramar. Vilken konfidens-
och noggrannhetsnivå som slutligen väljs kommer att vara en kompromiss av metodiska, statistiska, politiska
och juridiska avväganden. Den här skriften behandlar de statistiska aspekterna av noggrannhet och
konfidensnivå.

Begrepp
Här behandlas några grundläggande begrepp som rör dataanalys och statistisk säkerhet. Exemplen är
konstruerade för att på bästa sätt illustrera några av begreppen och är därför i vissa fall inte direkt tillämpliga för
vattendirektivet. För mer ingående beskrivningar av dataanalys olika statistiska tester hänvisas närmast till
kapitlet Dataanalys och hypotesprövning för statistikanvändare i Naturvårdsverkets handbok för
miljöövervakning (Grandin 2003).

Stickprov
Ett stickprov är en del av populationen. Eftersom det nästan alltid är omöjligt att undersöka alla individer i en
population tvingas man till att undersöka en mindre del av populationen. Om stickprovet uppfyller vissa krav
kan man utifrån stickprovet dra slutsatser om hela populationen, med en viss risk att ha fel. Ett stickprov består i
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sin tur av ett antal prover (Figur 1). I beräkningar av stickprovsstorlek är det antalet prover i ett stickprov som
avses.

Figur 1. Illustration av begreppen population, stickprov och prov. Ur en population (hela eller en del av en sjö) dras ett
stickprov som består av ett antal prover (i detta fall 6 prover).

Ett giltigt stickprov kan dras på fyra sätt:

1. Obundet slumpvis urval (OSU)
Detta är egentligen en förutsättning för all statistisk slutledning.
Teoretiskt är tillvägagångssättet följande: i) Definiera populationen, ii) Numrera populationens objekt, iii)
Bestäm stickprovets storlek samt iv) Gör ett urval med hjälp av slumptal.

2. Systematiskt urval
Istället för att välja sitt stickprov helt slumpmässigt kan man samla data på jämna förutbestämda avstånd, i tid
eller rum. T. ex. ett vattenprov var femte meter längs en linje eller ett prov var tredje timme. Ett systematiskt
urval förutsätter att det inte finns någon periodicitet i det man mäter.

3. Stratifierat urval
En population kan bestå av ett antal homogena undergrupper, som sinsemellan är olika vad gäller den undersökta
variabeln. Vid ett stratifierat urval delar man in populationen i mer homogena grupper och drar stickprov ur varje
grupp enligt OSU. Detta kan vara aktuellt för olika delar av en sjö, där det vore olyckligt att anta att t.ex.
skyddade vikar uppvisar samma egenskaper som exponerade stenstränder.

4. Klusterurval
Om man har att göra med stora populationer kan det ibland vara praktiskt att slumpmässigt dela in populationen
i ett antal heterogena grupper (kluster) och sedan dra sitt stickprov från ett slumpmässigt urval av klustren.

Datakvalitet
En viktig faktor i arbetet med noggrannhet och konfidens är kvaliteten på data. Datakvaliteten påverkas av
många faktorer. Den variation som ett stickprov uppvisar beror dels av variationen hos den population man
provtar och dels av olika typer av fel som uppkommer vid hanteringen av stickproven. Den naturliga variationen
vill man beskriva med stickproven eftersom denna variation är en egenskap hos den population man provtar.
Variation som uppkommer på grund av felaktigheter vid provtagning eller analys vill man däremot inte ha med
eftersom denna variation inte är någon egenskap hos populationen. De fel som kan uppstå vid provtagning och
analys kan vara tillfälliga (slumpmässiga) och påverkar i första hand analysens precision (= repeterbarhet). Felen
kan också vara systematiska. Detta påverkar analysens noggrannhet eller ackuratess, vilket är detsamma som
förmågan att träffa det sanna värdet (Figur 2).

Korrekt stickprov
med hög precision

Dålig precision
(tillfälliga fel)

Direkt felaktiga data
(systematiska fel)

Både dålig precision
och felaktiga data

Figur 2. Exempel på ett korrekt stickprov och på olika typer av fel som kan uppkomma vid stickprovtagning och analys av
data. Centrum i tavlan representerar det sanna, men okända värdet och prickarna representerar resultatet av olika
provtagningar.

Tillfälliga fel

Tillfälliga eller slumpmässiga fel beror på oregelbundna och svårkontrollerbara variationer i de många enskilda
faktorer som påverkar datainsamling och analysresultat. Vid biologiska fältstudier kan slumpmässiga fel orsakas
av t.ex. väderlek, stress eller mygg, som kan försämra noggrannheten hos personal i fält. För kemiska analyser är
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det andra faktorer som avgör hur stora felen blir. Analyserar man samma vattenprov upprepade gånger får man
en serie olika resultat beroende på bl.a. varierande kontamination eller kalibrering och instabilitet hos
mätinstrumentet. Dessa tillfälliga fel gör att analysresultaten varierar och uppvisar en frekvensfördelning som
kan approximeras med normalfördelningen (Figur 3). Normalfördelningens maximum anger medelvärdet av
samtliga upprepade analyser. Normalfördelningens form bestäms av spridningen av de enskilda mätresultaten,
uttryckt som standardavvikelsen (s). Standardavvikelsen är således en bra kvantitativ indikator på det tillfälliga
felet hos en analys. I många fall uttrycks standardavvikelsen som procent av medelvärdet och betecknas som
relativ standardavvikelse eller variationskoefficient (CV). För normalfördelade resultat gäller att 68,3 % av
resultaten ligger inom det intervall som utgörs av medelvärdet ± 1 standardavvikelse och 95,4 % av
mätresultaten ligger inom ± 2 gånger standardavvikelsen från medelvärdet. Figur 3a visar en
normalfördelningskurva för ett antal upprepade analyser. Analysen uppvisar dålig precision. Medelvärdet ligger
dock nära det sanna värdet, men spridningen kring medelvärdet är stort. Normalfördelningen i figur 3b uppvisar
en bättre precision, men avslöjar också ett kraftigt systematiskt fel; spridningen kring medelvärdet är mindre än i
3a, men samtliga mätvärden är systematiskt för låga.

Figur 3. Relationen mellan normalfördelningens form samt precision och noggrannhet. Precisionen påverkas av
slumpmässiga fel (A), noggrannheten av systematiska fel (B). Det mörkare skuggade området under kurvorna utgör
medelvärdet ± 1 standardavvikelse och hela det skuggade området visar ± 2 standardavvikelser.

Systematiska fel

Systematiska fel leder till att analysresultaten har en tendens att avvika från det sanna värdet. Systematiska fel
delas in i absoluta (eller konstanta) och relativa fel. Absoluta fel är oberoende av koncentrationen av det ämne
man analyserar och uttrycks därför bäst i mätenheter. Om man vill testa om ett systematiskt fel föreligger vid en
analys kan man med hjälp av ett statistiskt test (t-test) jämföra data för en kontrollösning med det förväntade
värdet.

Detektionsgräns och kvantifieringsgräns
Om ett ämne har låga koncentrationer finns en risk att halten är lägre än vad som är möjligt att betämma. I dessa
fall talar man om detektionsgräns och kvantifieringsgräns. Begreppen används ofta synonymt. Det finns dock en
viss skillnad. Med detektionsgräns menas den lägsta koncentration av ett ämne som en viss analysmetod kan
skilja från ett blindprov. Mer formellt är det den lägsta koncentration eller mängd av ett ämne som ger ett utslag
som med en given konfidensnivå kan skiljas från ett utslag som kommer från ett blindprov.
Kvantifieringsgräns är den lägsta koncentration eller mängd av ett ämne som med en given sannolikhet kan
bestämmas med en viss metod.
Det finns flera olika standarder att kvantifiera dessa gränser. Ett sätt är att analysera minst ca tio prover med
mycket låg koncentration. Standardavvikelsen från denna mätserie multipliceras sedan med 3 för att få
detektionsgränsen, och med 10 för att kvantifieringsgränsen.

Konfidensintervall
Medelvärdet av ett stickprov är sällan exakt detsamma som det verkliga medelvärdet. Ett sätt att ange hur väl
stickprovets medelvärde sammanfaller med verkligheten är att ange ett konfidensintervall. Konfidensintervall
kan användas på två olika sätt. För det första får man ett sannolikhetsintervall för det verkliga värdet på ett
medelvärde. För det andra ger bredden på konfidensintervallet information om precisionen hos stickproven. Ett
brett konfidensintervall indikerar en stor spridning i stickprovet.

En vanlig missuppfattning är att konfidensintervallet med en viss given sannolikhet omfattar det sanna
medelvärdet. Detta är inte fallet. Missuppfattningen beror på teorin bakom konfidensintervall. Om man (i
tanken) upprepar en stickprovtagning ett mycket stort antal gånger kommer stickprovens medelvärde innefattas
av intervallet i så stor andel av upprepningarna som anges av signifikansnivån. Om man exempelvis valt 95 %
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konfidensnivå kommer det verkliga, men okända, medelvärdet i genomsnitt i 95 av 100 upprepningar hamna
inom de 100 konfidensintervall som beräknas från stickproven.

Ett konfidensintervall beräknas från medelvärdet, variationen kring medelvärdet mätt som medelfelet, och ett
mått baserat på normalfördelningskurvans utseende för den stickprovsstorlek som använts. Medelfelet är ett mått
på hur väl stickprovets medelvärde ( x ) överrensstämmer med populationsmedelvärdet (µ). Måttet från
normalfördelningskurvan är ett s.k. t-värde som kan erhållas ur tabeller över t-fördelningen, som finns i de flesta
statistikböcker. t-fördelningen är en modifierad normalfördelning och används i de fall man inte känner till den
verkliga variansen (σ2) i den population som stickprovet kommer från. I dessa fall skattar man variansen från
stickprovet. Genom att använda t-fördelningen istället för normalfördelningen tar man hänsyn till att variansen är
skattad. Osäkerheten i denna skattning minskar med ökande stickprovsstorlek. Därför är skillnaden mellan t- och
normalfördelningarna störst för små stickprov och minskar sedan med ökande stickprovsstorlek.

Medelfelet beräknas som s/√n, där s är standardavvikelsen och n är antalet prover. t-värdet beror av
signifikansnivån (α) och av antalet prover (n). Vid beräkning av konfidensintervall används t-värdet för α/2 och
(n-1) frihetsgrader. Formeln för att beräkna konfidensintervallet är:

  x  ± tα/2, n-1 × (s/√n).

Den nedre gränsen i konfidensintervallet fås av  x  - tα/2, n-1 × (s/√n) och den övre gränsen av  x  + tα/2, n-1 × (s/√n).

Exempel 1 - Konfidensintervall

I undersökningar av littoralfauna i en sjö gjorde man sparkprover sju år i rad och erhöll följande värden på
ASPT-indexet: 5,6; 5,2; 5,8; 6,0; 5,3; 5,8 och 5,5. Medelvärdet av dessa prover är 5,6 och variansen (s2) är
0,0833. Man vill nu beräkna ett 95 %-igt konfidensintervall för dessa prover. Intervallet beräknas med hjälp av
formeln:

  x  ± tα/2, n-1 × (s/√n).

Våra data ger:
x  = 5,6
s = √s2 = √0,0833 ≈ 0,29
n = 7.
Eftersom vi ville ha ett 95%-igt konfidensintervall blir α = 0,05. Ur en tabell över t-fördelningen får vi t-värdet
för signifikansnivån α/2 och n-1 frihetsgrader: t0,025, 6 = 2,447.

När vi sätter in värdena i formeln får vi:

5,6 ± 2,447 × (√0,0833/√7) = 5,6 ± 0,27.

Det 95 %-iga intervallet sträcker sig således från 5,33 till 5,87, vilket illustreras i figuren nedan.

 

5,33 5,87

5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9

I detta exempel faller nästan hela intervallet inom gränserna för klass 3, Måttligt högt index, i Naturvårdsverkets
bedömningsgrunder för miljökvalitet för bottenfaunaindex i sjöar. Vi kan således vara relativt säkra på att det
provtagna vattnet tillhör tillståndsklass 3.

Statistisk styrka
I detta avsnitt kommer vi att gå igenom olika faktorer som påverkar styrkan i ett statistiskt test. Styrka är i detta
fall ett mått på sannolikheten att ett test kommer att visa att det föreligger en viss effekt, givet att effekten
verkligen existerar. Om p-värdet i ett statistiskt test indikerar att nollhypotesen ska förkastas (p < 0,05) ger den
statistiska styrkan sannolikheten att detta är ett korrekt beslut. Då statistisk styrka är baserad på teorin bakom
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statistisk hypotesprövning inleder vi detta avsnitt med en kort genomgång av de beräkningssteg som ligger
bakom hypotesprövningen.

Hypotesprövning
Gemensamt för i stort sett alla univariata statistiska tester är att de bygger på antagandet att det inte finns någon
skillnad mellan de grupper som jämförs, eller mellan stickprovet och ett teoretisk värde. Detta antagande kallas
nollhypotes, H0. Mot detta ställs en alternativhypotes, eller mothypotes, som säger att det finns en skillnad, H1.
Det är dock sällan de statistiska hypoteserna formuleras i ord. I statistisk hypotesprövning använder man
insamlade data för att undersöka vilken av de båda hypoteserna som är den mest sannolika. För att få en bättre
förståelse för hur statistiska tester är uppbyggda och hur noggrannheten och precisionen i ett test beror av
frågeställningen och stickprovtagningen följer här en genomgång av de olika steg som all statistik
hypotesprövning grundar sig på. Teorin bygger på en hierarkisk ordning av beräkningssteg och dessa kan enklast
presenteras i punktform:

1. Urval. Är de data man vill pröva ett slumpmässigt urval ur den bakomliggande populationen? Om inte
gäller inte förutsättningarna för statistiska tester.

2. Data. Vilken skaltyp och vilken fördelning har de data man vill testa. Naturen hos de data man vill
prova avgör vilka tester man kan använda. Normalfördelade data kan analyseras med parametriska
tester medan data med andra fördelningar måste normaliseras eller analyseras med icke-parametriska
tester.

3. Hypoteser. Vid all hypotesprövning måste (minst) två hypoteser ställas mot varandra. I detta steg
formulerar man dessa statistiska hypoteser. Den första hypotesen är den hypotes som ska prövas i det
statistiska testet och kallas ofta nollhypotes eller hypotesen om ingen skillnad, oftast skriven H0. Oftast
ställs nollhypotesen upp enbart för att kunna förkastas. Den eller de andra hypoteserna är mothypoteser
och formuleras efter den frågeställning man har, skrivs ofta H1. I testproceduren kan nollhypotesen
antingen förkastas eller inte förkastas, men aldrig accepteras!

4. Signifikansnivå. I detta steg anger man vilken risk man är villig att ta för att förkasta en sann
nollhypotes. Denna risk är den så kallade signifikansnivån, eller α. Nivån på α är den risk man tar att
det stickprov man samlat på grund av slumpen visar ett annat mönster än hela populationen och att man
därigenom tar ett felaktigt beslut i frågan om att behålla eller förkasta nollhypotesen. Vanliga nivåer är
0,05; 0,01 eller 0,001. I och med att datorerna gjort sitt intåg har det har dock blivit mer och mer vanligt
att man jobbar med den faktiska signifikansnivån som ges av p-värdet i efterhand, istället för den
fördefinierade nivån på α i detta steg.

5. Testfunktion. Testfunktionen är en egenskap som beräknas från stickprovet och fungerar som
beslutsunderlag för att bestämma om nollhypotesen ska förkastas eller ej. I testfunktionen sammanfattas
alla data i ett enda värde. För varje statistiskt test finns en specifik formel hur man beräknar
testfunktionen. Beroende på vilket test man utför kommer testfunktionen att ha olika namn, t.ex. F, t
eller χ2 (chi-två).

6. Beslutsregel. Med utgångspunkt från testfunktionens fördelning formuleras en beslutsregel som bygger
på det kritiska värde som anger om nollhypotesen ska förkastas eller ej. I tabeller finns olika
testfunktioners fördelning för olika signifikansnivåer och för olika stora stickprov. Med hjälp av dessa
tabeller kan man fastlägga vid vilket värde på testfunktionen nollhypotesen ska förkastas. En
beslutsregel kan formuleras som ”Förkasta nollhypotesen om värdet på testfunktionen överstiger XX”.

7. Beräkningar. Enligt lärobok i statistik eller med hjälp av datorprogram.

8. Statistiskt beslut. Här jämför man det framräknade värdet på testfunktionen med den beslutsregel man
konstruerade i steg 6. Resultatet av detta steg blir att förkasta eller låt bli att förkasta nollhypotesen.

Nu är det mycket sällan man i praktiken följer dessa punkter. Alla tester, oavsett om man räknar för hand eller
med hjälp av ett datorprogram, bygger dock på att man i tur och ordning går igenom dessa åtta steg. Eftersom det
sista steget endast omfattar förkasta eller inte förkasta nollhypotesen kan ett test i teorin inte vara låg- eller
högsignifikant, bara signifikant eller ej signifikant.
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Typ I- och typ II-fel
I detta avsnitt kommer situationer där en statistisk nollhypotes är sann kallas för opåverkat och de fall där
mothypotesen är sann kallas påverkat. Vilken av hypoteserna som verkligen gäller går i praktiken inte att
undersöka. Denna osäkerhet ligger till grund för de felaktiga slutsatser som kallas typ I- och typ II-fel.

Om man samlat ett stickprov på ett korrekt sätt kommer resultatet oftast visa hur det står till i hela populationen.
Vid all stickprovtagning finns dock en risk att det stickprov man tagit inte är representativt för den population
man undersöker. Denna risk kan resultera i två typer av felaktiga slutsatser om den studerade populationen.
Antingen kan stickprovet visa att det inte finns en påverkan trots att det egentligen finns en påverkan, eller så
kan stickprovet indikera en påverkan trots att det egentligen inte finns någon påverkan. Resultatet av den
statistiska analysen av data och okunskapen om de verkliga förhållandena kan sammanfattas i en tabell (tabell 1).

Tabell 1. Illustration av sambanden mellan verkliga men okända förhållanden och resultat från statistisk analys av stickprov.

Verkligt förhållande (alltid okänt)
H0 sann

(opåverkat)
H0 falsk

(påverkat)

Resultat av statistiskt
H0 förkastas

(påverkan föreligger)
Typ I-fel, α

Korrekt beslut,
Styrka (1-β)

test på ett stickprov H0 förkastas ej
(ingen påverkan)

Korrekt beslut,
1-α

Typ II-fel, β

Om man undersöker ett vatten som är opåverkat (den första kolumnen i tabell 1) ger ett stickprov antingen en
korrekt bild av vattnet eller så begår man ett typ I-fel genom att påstå att vattnet är påverkat. Den högsta risk
man tar för att begå ett typ I-fel bestäms av α. Detta är den så kallade signifikansnivån. Ju högre nivå på α desto
större är risken för att begå ett typ I-fel. Om man exempelvis väljer α = 0,05 tar man 5 % risk att begå ett typ I-
fel. Detta innebär att man tar risken att i genomsnitt 1 provtagning av 20 kommer att indikera att det finns en
påverkan trots att vattnet i själva verket är opåverkat. Nu är det inte så att exakt vart tjugonde provtagning
kommer att bli felaktigt. Siffran 5 %, eller 1 på 20, grundar sig på många tänkta upprepningar av en provtagning.
Om man (i tanken) provtar ett opåverkat vatten väldigt många gånger kommer proven i 5 % av dessa
provtagningar vara så avvikande att man dömer vattnet som påverkat. Problemet är att man i förväg inte vet
vilka fem procent av proverna som kommer att bli avvikande. När man bara tar ett stickprov sammanfattar man
därför detta i α, och konstaterar därmed att det finns en viss risk för typ I-fel, och ju lägre värde på α desto lägre
risk för ett typ I-fel. Sannolikheten att ett test ska indikera att ett opåverkat vatten verkligen är opåverkat får man
av 1 - α. Sammanfattar man detta framgår att värdet på α bestämmer risken att ha fel då man förkastar sin
nollhypotes och chansen att ha rätt då man behåller nollhypotesen, förutsatt att vattnet är opåverkat.

Om det undersökta vattnet är påverkat (kolumn två i tabell 1) ger den s.k. statistiska styrkan sannolikheten att
man fattat rätt beslut då man på basis av stickprovet påstår att vattnet är påverkat. Om stickprovet däremot
indikerar att det inte finns någon påverkan har man råkat ut för ett typ II-fel. Sannolikheten för detta ges av β.
Det finns inte några vedertagna nivåer på vilket värde β bör ha, på samma sätt som det finns för värdet på α. Det
är dock sällan man sätter β högre än 0,2. Detta är som synes mycket högre än de nivåer man använder på α.

Resonemanget i de två tidigare styckena grundar sig på att man vet vilken av de två kolumnerna i tabell 1 som
gäller. I verkligheten vet man inte om ett vatten är påverkat eller ej. Visste man det skulle man inte behöva utföra
undersökningen. Så, i det praktiska arbetet med att undersöka ett stickprov har man att välja mellan rad 1 och 2 i
tabell 1. Om man väljer att förkasta nollhypotesen anger p-värdet från datorprogrammet sannolikheten att
stickprovet består av extremvärden från ett opåverkat vatten. Den statistiska styrkan anger sannolikheten att
beslutet är korrekt. Observera att detta inte är detsamma som 1-α! Väljer man däremot att behålla nollhypotesen
är det rad 2 som gäller. Sannolikheten att detta beslut är rätt ges då av 1-p, medan risken för att ha fel ges av β,
vilket är detsamma som 1 - styrkan.
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Exempel 2 - Statistisk styrka

Man har data på alkalinitet i en sjö från provtagningar upprepade med ett års mellanrum. Från den första
provtagningen finns 14 prover och från den andra finns 12 prover (tabell 2). Nu vill man undersöka om
alkaliniteten har förändrats mellan provtagningarna. Detta testas med ett oparat tvåsidigt t-test.

Tabell 2. Alkalinitet i vattenprover från en sjö från två olika år, i 14 respektive 12 prover.
År Alkalinitet (mekv l-1) i olika prover Medel Std.av
1 0,018 0,019 0,017 0,015 0,019 0,013 0,012 0,018 0,010 0,012 0,013 0,013 0,010 0,011 0,014 0,0033
2 0,016 0,017 0,016 0,018 0,021 0,021 0,016 0,020 0,021 0,025 0,016 0,022 • • 0,019 0,0030

Efter beräkningar med hjälp av ett datorprogram framkommer att p-värdet för detta test är 0,001. Detta innebär
att nollhypotesen förkastas och man drar slutsatsen att alkaliniteten förändrats. Enligt rad 1 i tabell 1 finns det då
en risk att man begår ett typ I-fel när man tar detta beslut. Risken för ett typ I-fel är enligt p-värdet dock så låg
som 0,001. Denna risk är ungefär lika stor som chansen att få samma sida tio gånger i rad vid myntkastning*.
Eftersom detta är väldigt ovanligt kan vi vara ganska säkra på att vi fattat ett korrekt beslut. Sannolikheten att
beslutet är korrekt ges av styrkan som kan fås direkt i de flesta statistikprogram. I detta fall är styrkan 0,95 vilket
är en hög nivå. Vi kan således konstatera att både p-värdet och styrkan talar för att alkaliniteten har förändrat sig
mellan provtagningarna. De statistiska testerna säger däremot inget om denna skillnad är relevant i biologiskt
sammanhang.

)* Chansen att få t.ex. klave vid ett kast är 0,5. Chansen att få klave två gånger i rad är 0,5 × 0,5 = 0,25, och chansen att få samma sida tre gånger i rad är 0,5 × 0,5
× 0,5 = 0,125. Detta kan skrivas som 0,53. Allmänt gäller att sannolikheten att få samma sida ett visst antal kast i rad skrivs som 0,5x, där x är antalet kast i rad där
samma sida av myntet kommer upp. Det x-värde som motsvarar sannolikheten 0,001 fås då ur formeln: 0,5x = 0,001. Om man löser ut x får man

  
0,5x = 0,001 ⇒ xln0,5 = ln0, 001 ⇒ x =

ln0, 001

ln0, 5
= 9,96 , alltså ungefär 10 kast.

Faktorer som påverkar den statistiska styrkan
Den statistiska styrkan beror av fem faktorer. I styrkeanalyser hänger dessa samman så att fyra av dem
bestämmer den femte. Följande fem komponenter ingår:
1. Signifikansnivån (α). Detta är sannolikheten för ett typ I-fel. Vanligtvis väljs α ≤ 0,05.
2. Effektstorlek. Effektstorlek är avståndet mellan nollhypotesen och mothypotesen. Eftersom en nollhypotes

i teorin säger att det inte ska finnas någon effekt eller skillnad kommer nästan alla uppställda nollhypoteser i
praktiken att vara falska, men skillnaden eller effekten kommer i många fall att vara så liten att den är
försumbar i det sammanhang man samlat in sina data. Genom att ange effektstorlek har man definierat
vilken avvikelse från H0 man anser vara av relevant för den frågeställning man har. Ju mindre skillnad man
anser vara av intresse desto svårare är det att upptäcka skillnaden med hjälp av stickprovtagning.
Effektstorlek anges alltid i den enhet som man gjort sina mätningar och inte i procent.

3. Variationen hos responsvariabeln. En stor variation leder till att det är svårare att upptäcka en effekt
eftersom effekten lätt döljs i det brus variationen ger upphov till. Ju större bruset är i förhållande till den
skillnad man vill upptäcka desto fler prover behövs för att kunna upptäcka denna skillnad. Innan man kan
avgöra hur stor provstorlek som krävs behöver man därför veta hur stor variationen är hos den variabel man
observerar eller mäter. Ofta har man en uppfattning om detta från tidigare studier eller en pilotstudie.

4. Provstorlek. Generellt leder ett större stickprov till lägre variation vilket leder till större förmåga att
upptäcka en effekt, eller signifikant skillnad.

5. Styrkan. Detta är detsamma som 1-ß, där ß är sannolikheten för ett typ II-fel. En ofta använd lägsta nivå på
styrkan är 0,80. Det finns dock situationer där man väljer att ha samma värde på α och β. Vanligt är då att
välja 0,05 som högsta nivå. Om man inte värderar den sammanlagda effekten av provstorlek, effektstorlek
och variation vid planeringen av en studie kan man råka ut för:
� Låg styrka. I detta fall kommer effektstorlekar som har en verklig betydelse vara svåra att upptäcka.

Oftast beror detta på för liten mängd data. I dessa situationer kan det finnas en effekt, men den kan inte
upptäckas med det stickprov man har.

� Hög styrka. I detta fall kommer även mycket små effektstorlekar att kunna upptäckas. Risken med för
hög styrka är att man upptäcker en signifikant effekt, eller skillnad, som inte har någon praktisk
betydelse i det sammanhang man utför sin studie.
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Av dessa faktorer har man möjlighet att styra alla utom variationen hos responsvariabeln. Det är dock inte
möjligt att styra alla på en gång. Vilka faktorer som kan styras beror på vilken typ av styrkeanalys man utför.
Det finns två typer av styrkeanalyser:
� a priori-tester, som utförs innan en man sätter igång med en undersökning. Vid a priori-tester ger man

värdet för fyra av de fem ingående faktorerna för att få reda på den femte. Vanligt är att testa vilken
provstorlek som behövs för att kunna detektera en viss effekt, vid ett visst värde på α och β. Exempel på
denna typ av tester följer i nästa avsnitt.

� post hoc-tester, som utförs efter det att en undersökning är genomförd. Post hoc-tester ger sannolikheten att
man fattat rätt beslut huruvida man ska behålla eller förkasta en statistisk nollhypotes. Dessa tester ger även
besked om styrkan är för låg för att kunna dra några slutsatser av det statistiska test man utfört.

En del datorprogram ger direkt styrkan tillsammans med resultatet av ett statistiskt test. Andra datorprogram
kräver att man begär att de ska beräkna styrka, medan en tredje kategori inte har funktioner för styrkeanalyser.
Det finns dock ett antal datorprogram för att beräkna statistisk styrka, både a priori och post hoc tester. I slutet
av detta dokument finns några gratisprogram angivna.

Exempel 3 - Post hoc-test med låg statistisk styrka

Antag att man har samma frågeställning som i exempel 2, men bara sex vattenprover från år två (tabell 3).

Tabell 3. Alkalinitet i vattenprover från en sjö från två olika år, i 14 respektive 6 prover.
År Alkalinitet (mekv l-1) i olika prover Medel Std.av
1 0,018 0,019 0,017 0,015 0,019 0,013 0,012 0,018 0,010 0,012 0,013 0,013 0,010 0,011 0,0143 0,0033
2 0,016 0,017 0,016 0,018 0,021 0,021 • • • • • • • • 0,0182 0,0023

Ett oparat t-test utfört med hjälp av ett datorprogram ger även med detta mindre dataset att alkaliniteten skiljer
sig mellan åren (p = 0,018, Tabell 4).

Tabell 4. Resultat från ett datorprogram från en beräkning av ett oparat t-test på data i tabell 3.
Difference t Test DF Prob > |t|

Estimate -0,00388 -2,590 18 0,018
Std Error 0,00150
ANOVA table
Source DF Sum of Squares Mean Square F Ratio Prob > F
Year 1 0,00006326 0,000063 6,7103 0,018
Residual 18 0,00016969 9,43×10-6

C. Total 19 0,00023295

Eftersom det bara finns sex prover från år två väljer vi att göra en post hoc styrkeanalys för att undersöka styrkan
i testet. I detta exempel är styrkeberäkningarna är gjorda i Macintosh-versionen av programmet G•Power (Figur
4, PC-versionen har något annorlunda utseende). I båda versionerna av detta program anger man i detta fall:

Post-hoc som anger att det är en post hoc-analys
t-Test (means) som anger att man vill beräkna styrka för ett t-test
two-tailed eftersom vi inte vet om alkaliniteten ökat eller minskat anger vi att det är ett tvåsidigt test
Alpha här anger vi nivån på α, i detta fall 0,05
Effect size ”d” detta är avståndet mellan noll- och mothypotes. I G•Power används relativt avstånd. Genom

att klicka på knappen Calc ”d” får man hjälp att beräkna effektstorlek. Fyll medelvärdena
från grupp 1 och grupp 2 och den gemensamma standardavvikelsen*. Klicka sedan på
”Calc & Copy”.

n1: resp. n2: Antal prover i respektive grupp: 14 resp. 6

* Den gemensamma standardavvikelsen fås från roten ur medelkvadratsumman för residualerna i ANOVA-
tabellen från en datorberäkning av t-testet (√MSE i mer matematisk skrift, Tabell 4). I detta fall √9,43×10-6 ≈
0,0031. Ett annat sätt är att beräkna den gemensamma standardavvikelsen från de individuella
standardavvikelserna enligt:

sAB =
nA −1( ) × sA

2 + nB −1( ) × sB
2

nA −1( ) + nB −1( )
, där ni respektive si

2  är antal prover och variansen i prov i.
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Figur 4. Dialogrutor i programmet G•Power ifyllda för en post hoc-analys av styrka i ett oparat t-test. Till höger visas
dialogrutan för beräkning av s.k. relativ effektstorlek.

Slutligen klickar man på ”Calculate” och får då fram styrkan för testet.

I andra program för beräkning av styrka anger man motsvarande parametrar.

Resultatet visar att styrkan är så pass låg som 0,68. Detta innebär att sannolikheten att vi gjort rätt då vi förkastat
nollhypotesen bara är 68 %. Detta är en oacceptabelt låg nivå!

Väljer vi istället att behålla nollhypotesen är sannolikheten att detta beslut är korrekt 1 - 0,018 = 98,2 %. Risken
för ett typ II-fel blir 1 - 0,68 = 32 %. Inte heller detta är en acceptabel nivå.

Sammantaget visar detta hur viktig en styrkeanalys kan vara. Utan styrkeanalys hade vi antagit att nollhypotesen
var falsk och dragit slutsatsen att alkaliniteten förändrats mellan åren. Med styrkeanalys kan vi däremot endast
konstatera att data inte räcker för att kunna göra en säker utsaga i frågan. Exempel 5 visar hur många prover som
hade behövts.

Beräkningar av antalet prover som behövs - a priori tester

Enligt vattendirektivet bilaga V, punkt 1.3.2 ska ”tillräckligt antal övervakningspunkter” per vattenförekomst
provtas för att kunna bedöma omfattningen av olika former av påverkan. För flera av de faktorer som ingår i
bedömningen av vattenförekomster bedöms påverkan lämpligen genom att beräkna ett medelvärde och
konfidensintervall för ett antal prover från en vattenförekomst. Genom a priori styrketester kan man ta reda på
hur många prover som behövs för att uppnå en viss precision för konfidensintervallet. I detta fall innebär
precision en kombination av säkerhet att ha rätt och risk att ha fel vid skattning av ett konfidensintervall av en
viss bredd. Här går vi igenom hur man beräknar erforderligt antal prover för att uppnå önskad pecision.
Ekvationerna och korrektionerna är baserade på en uppsats av Kupper & Hafner (1989).

Hur stort stickprov är nödvändigt för att skatta ett populationsmedelvärde med en given
precision?

Beräkning av den minsta stickprovsstorlek som krävs för att erhålla ett visst konfidensintervall sker i två eller tre
steg. I det första steget används en relativt enkel ekvation för att få fram ett närmevärde. Kupper & Hafner
(1989) har visat att denna ekvation ger en underskattning av antalet prover som krävs. I steg två korrigerar man
därför värdet från det första steget. Denna korrigering sker med en betydligt mer komplicerad ekvation. För att
slippa krångliga beräkningar finns resultat från denna ekvation sammanställda i en tabell (Appendix 1). Ett
eventuellt tredje steg krävs om den population man provtar är så liten att man provtar minst 5 % av hela
populationen.
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Steg 1. Beräkna ett okorrigerat värde.

Använd följande formel att beräkna en första, okorrigerad, skattning av antalet prover som krävs:

n ≥
zα / 2

2 × s2

B2
, där:

n = en skattning av den okorrigerade stickprovstorleken
zα/2 = z-koefficienten från normalfördelningen för ett tvåsidigt test (finns i de flesta statistikböcker). Om
signifikansnivån valts till 0,05 söker man för ett tvåsidigt test upp det värde som motsvaras av p-nivån (1 -
0,05/2) = 0,975.
s = standardavvikelsen
B = den önskade precisionen uttryckt som hälften av det maximala konfidensintervallet. B måste specificeras i
absoluta tal och inte i procent! Om man till exempel vill att intervallet ska vara inom 20 % från medelvärdet från
stickprovet, och stickprovets medel är 15 blir B = (0,20 × 15) = 3,0.

Steg 2. Korrigering av värdet från steg 1.

Använd tabellen i Appendix 1 för att korrigera n från steg 1 till n*, det korrigerade antalet prover som krävs.
Tabellen bygger på en komplicerad ekvation från Kupper & Hafner (1989). Eftersom ekvationen i steg 1 inte
innehåller ett mått på den önskade statistiska styrkan kan man beräkna en korrigerad stickprovstorlek för olika
nivåer på något som Kupper & Hafner kallar ”toleranssannolikhet”. Detta begrepp är besläktat med statistisk
styrka. Appendix 1 bygger på en toleranssannolikhet på 0,90. En mer utförlig tabell finns i Kupper & Hafner
(1989).

Steg 3. Ytterligare korrektion för ändliga populationer
(detta steg är egentligen inte aktuellt för frågeställningar inom vattendirektivet, men presenteras ändå för fullständighetens
skull)

Steg 1 och 2 bygger på att den provtagna populationen är mycket stor i förhållande till stickprovet. Om
stickprovet är större än 5 % av hela populationen är man tvungen att tillämpa ytterligare en korrektion av
stickprovstorleken:

n' ≥
n*

1+ n* N( )
, där

n' = den dubbelt korrigerade stickprovsstorleken,
n* = den korrigerade stickprovsstorleken från steg 2,
N= det totala antalet möjliga prover. Om man t.ex. ska undersöka 50 liter vatten och varje prov är 1 liter räcker
populationen till N = 50 möjliga prover.

Exempel 4 - provstorlek för konfidensintervall

Enligt vattendirektivet ska ytvatten senast 15 år efter direktivets ikraftträdande uppnå god status (med vissa
undantag, Artikel 4, punkt 1,ii). För att undersöka om ett vatten uppfyller de krav som ställs för god status vad
gäller ASPT-index vill man beräkna medelvärde och konfidensintervall för detta index.

I detta exempel vill man veta hur många prover som behövs för att vara 95 % säker på att bredden på
konfidensintervallet är högst 20 % av populationsmedelvärdet. Till hjälp att beräkna detta har man data från en
pilotstudie. Dessa data har redan presenterats i exempel 1.

Från exempel 1 har vi följande:
  x  = 5,6
s2 ≈ 0,083
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Från frågeställningen har vi följande uppgifter:
Konfidensnivån = 0,95. Från en tabell över normalfördelningen får vi för p = (1 -(0,05/2)) = 0,975 att zα/2 = 1,96.
Den önskade bredden på konfidensintervallet är 20 % av stickprovsmedelvärdet. Då stickprovsmedelvärdet är
5,6 blir halva bredden på konfidensintervallet 5,6 × 0,20 = 1,12.

Steg 1 ger:

n ≥
zα / 2

2 × s2

B2
, n ≥

1,962 × 0,083

1,122
= 0,26 .

Detta avrundas till närmaste högre heltal som är 1. Trots avrundningen uppåt är detta ett orealistiskt tal eftersom
man inte kan beräkna ett medelvärde eller ett konfidensintervall från ett enda mätvärde.

Steg 2.
Från Appendix 1, under 95 % konfidensnivån får vi att n* ≥ 5 prover, vilket är mer realistiskt än 1 prov.

Steg 3.
I detta exempel kan man betrakta populationen som oändligt stor, åtminstone i statistisk mening. Det finns ingen
risk att den totala provvolymen blir större än 5 % av den totala volymen i den provtagna sjön.

Hade den totala volymen varit 50 liter skulle vi däremot varit tvungna att utföra även denna korrektion. Fem
prover om 1 liter ger att den provtagna volymen utgör (5/50 × 100) % = 10 % av den totala volymen.

n' ≥
n*

1+ n* N( )
, där

n* = 5 prover och
N = 50 möjliga prover.

Vi får då

n'≥
5

1+ 5 50( )
= 4,5 ≈ 5 prover.

I detta fall ledde steg tre inte till någon förändrad provstorlek. Vi kan således konstatera att det behövs minst 5
prover för att med 95 % säkerhet finna det konfidensintervall som sträcker sig 20 % från stickprovsmedelvärdet.

Hur stort stickprov behövs för att upptäcka en given skillnad mellan två upprepade oparade
provtagningar av samma vattenförekomst?

En central frågeställning inom all miljöövervakning är om det skett en förändring mellan två provtagningar. I
detta avsnitt kommer vi att gå igenom hur man tar reda på hur många prover som behövs för att med en viss
sannolikhet (styrka) upptäcka en förändring, med en viss risk att den uppmätta förändringen enbart beror på att
stickproven är extremer som inte är representativa för vattnet som helhet (typ I-fel), vid oparad provtagning.

Den ekvation som används för detta är:

n ≥
2s2 × (zα /2 + z1−β)2

E2
, där

n = en skattning av den okorrigerade stickprovstorleken för varje prov.
s = standardavvikelsen
zα/2 = z-koefficienten för risken för ett typ I-fel från normalfördelningen för ett tvåsidigt test (tabell med z-
koefficienter finns i de flesta statistikböcker). Om signifikansnivån valts till t.ex. 0,05 söker man för ett tvåsidigt
test upp den koefficient i en z-tabell som motsvaras av p-nivån (1 - 0,05/2) = 0,975.
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z1-β = z-koefficienten för nivån på styrkan, från normalfördelningen. Denna z-koefficient erhålles direkt ur en z-
tabell för det p-värde som ges av den önskade statistiska styrkan. Om den önskade styrkan valts till 0,80 söker
man rätt på den z-koefficient som motsvaras av p-värdet 0,8.
E = Effektstorlek. Den lägsta skillnad mellan nollhypotes och mothypotes som man anser vara av intresse och
därmed vill kunna upptäcka. I denna ekvation anges effektstorlek i absoluta tal och inte i procent! Om man t.ex.
vill kunna upptäcka en förändring på minst 10 % och medelvärdet vid den första undersökningen var 14 mekv
l–1, så blir effektstorleken 0,10 × 14 = 1,4 mekv l-1.

För beräkningar av hur många prover som behövs för att upptäcka en skillnad mellan två medelvärden behövs
ingen korrigering av den typ som är beskriven i Appendix 1. Däremot behöver man fortfarande göra
korrigeringar för ändliga populationer på samma sätt som i exempel 4 (ej aktuellt för frågeställningar inom
vatendirektivet). Om stickprovet är större än 5 % av hela populationen är man tvungen att tillämpa ytterligare en
korrektion av stickprovstorleken:

  
n ≥

n
1+ ( n / N )

, där

n' = den korrigerade stickprovsstorleken,
n = den okorrigerade stickprovsstorleken från steg 1,
N= det totala antalet möjliga prover. Om man t.ex. ska undersöka 50 liter vatten och varje prov är 1 liter räcker
populationen till N = 50 möjliga prover.

Exempel 5 - minsta provstorlek för att kunna upptäcka en förändring

Antag att vi har samma data som i exempel 2, år 1. Vi vill nu ta reda på hur många prover som behövs i en
upprepad provtagning för att med 95 % säkerhet hitta en förändring på 30 %, med 5 % risk att stickproven
påvisar en skillnad som inte finns i verkligheten (typ I-fel).

Från exempel 2 har vi följande:
  x  = medel = 0,014
s = standardavvikelse = 0,0033

Från frågeställningen får vi följande uppgifter:
Konfidensnivån = 0,95. Från en tabell över normalfördelningen får vi för p = (1 -(0,05/2)) = 0,975 att zα/2 = 1,96.
Styrkan = 0,95. Från samma tabell får vi för p = 0,95 att z1-β = 1,64.
E = effektstorlek. Trettio procent av 0,014 blir (0,30 × 0,014) = 0,0042 mekv l-1.

Ekvationen ovan ger:

n ≥
2s2 × (zα /2 + z1−β)2

E2
, n ≥

2 × 0,00332 × (1,96 +1,64)2

0,00422
= 16  prover.

Eftersom proverna utgör långt mindre än 5 % av hela populationen behövs ingen korrektion av detta resultat.

I exempel 3 kunde vi konstatera att 6 prover var för få. I detta exempel har vi konstaterat att det behövs minst 16
prover från varje år för att med 95 % säkerhet kunna upptäcka en skillnad på 30 %, med 5 % risk att göra ett typ
I-fel.
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Hur stort stickprov behövs för att upptäcka en given tidsmässig trend vid upprepade oparade
provtagningar av samma vattenförekomst?

I vattendirektivet, bilaga V, punkt 1.3.4, framställs krav på att ange vilken noggrannhet som uppnås vid vald
övervakningsfrekvens. Detta undersöker man genom test av statistisk styrka, antingen som ett a priori test innan
en provtagning startar, eller som ett post hoc test i efterhand.

Trender i tidsserier kan vara svåra att skilja från naturlig variation. Om variationen är hög behövs ofta stora
stickprov och kontinuerliga tidsserier för att kunna hitta en eventuell effekt. Beräkningen av minsta
stickprovstorlek när det gäller regressioner är mer komplicerad än de beräkningar som presenteras ovan. Därför
hänvisar vi till något datorprogram för beräkning av statistisk styrka eller erforderlig stickprovstorlek när det
gäller regressioner.

Exempel 6 - styrka i regressioner
Vi har data på halten av ett ämne i en vattenförekomst. Tidsserien omfattar 32 år. En regression visar en
signifikant neråtgående trend (Figur 5). P-värdet visar att det är mycket osannolikt att stickprovet visar något
annat än den verkliga situationen. Sannolikheten för ett typ I-fel, att felaktigt förkasta nollhypotesen (som säger
att lutningen är 0) är så låg som 0,0003. Från ett program för beräkning av statistisk styrka (i detta fall G•Power)
får vi att styrkan, d.v.s. sannolikheten att vi gjort rätt då vi förkastat nollhypotesen, är 0,98 (Figur 6). I
programmet anger man att man utför ett tvåsidigt test, värdet på α, korrelationskoefficienten eller
determinationskoefficienten (r eller r2) samt provstorlek. Observera att värdet på α inte är detsamma som det
faktiska p-värdet som man erhåller från beräkningar i ett datorprogram. Oftast är α vald till 0,05, även om det
faktiska p-värdet blir lägre.

Figur 5. Regression på upprepade mätningar av ett ämne i en vattenförekomst. Den heldragna linjen är regressionslinjen och
de streckade linjerna är ett 95 %-igt konfidensintervall för regressionslinjen.

Om vi bara hade tagit prover vart annat år i exempel 6 skulle vi bara ha tillgång till 16 prover. Hur skulle detta
påverka styrkan? Ett a priori styrketest där vi antar att determinationskoefficienten, r2, fortfarande är 0,36 visar
att styrkan med 16 prover sjunkit till 0,79 (Figur 6). Detta är just under gränsen för vad man vanligtvis har som
absolut nedre gräns för acceptabel styrka, vilket är 0,8. För säkerhets skull kontrollerar vi hur resultatet skulle ha
blivit om vi bara hade samlat data vartannat år i den tidsserie vi har till förfogande. I en ny regression där
vartannat år är borttaget visar det sig att resultatet blir helt annorlunda. Determinationskoefficienten sjunker till
0,22, p-värdet blir 0,067 och styrkan 0,50, d.v.s. ingen trend över huvud taget!

Hur många års datainsamling hade det som lägst behövts för att kunna upptäcka en trend med r2-värdet 0,36 som
i figur 5? Denna fråga går inte att besvara utan att man även anger vilka nivåer på α och β som kan tolereras. I
detta fall sätter vi α till 0,05 och β till 0,95. Om vi sätter in dessa värden i ett program för beräkning av styrka
och begär ett a priori-test får vi svaret 26 år, vilket även kan anas av figur 6.
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Figur 6. Samband mellan provstorlek och statistisk styrka i regressioner med α = 0,05 och r2 = 0,36. Styrkan för
provstorlekarna 32 och 16 är markerad.

Av figur 6 framgår att styrkan ökar med ökande provstorlek. Sambandet mellan den effekt, eller det samband,
som kan upptäckas vid vissa nivåer på signifikansnivå (α) och styrka (1-β) illustreras i figur 7. Här framgår att ju
fler prover man har desto svagare samband går att upptäcka. Biologiska och vattenkemiska variabler har ofta en
hög inneboende variation. Detta leder till att alla samband blir relativt svaga. Om man då har en låg
provtagningsfrekvens kommer det att bli svårt att kunna upptäcka samband som kanske existerar i verkligheten,
men som drunknar i den naturliga variationen.

Figur 7. Samband mellan provstorlek och den lägsta korrelationskoefficient som kan upptäckas vid α = 0,05 och tre olika
nivåer på statistisk styrka (1-β).
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Programvara
Här följer några gratisprogram för beräkning av statistisk styrka och provstorlek. Listan är inte någon komplett
sammanställning av samtliga program inom området utan endast ett axplock. Utöver dessa finns flera
kommersiella program för statistisk styrka. Dessutom har de flesta större allmänna statistikprogram möjlighet att
beräkna statistisk styrka. Webbadresserna är kontrollerade i september 2003.

PS: Power and Sample Size. Win95 och senare. Lätt att använda och utförlig dokumentation.
http://www.mc.vanderbilt.edu/prevmed/ps/index.htm

G*Power. Finns för både Macintosh och Windows. Lätt att använda och utförlig dokumentation.
http://www.psycho.uni-duesseldorf.de/aap/projects/gpower/index.html

DSTPLAN. Finns för både Macintosh och Windows. http://odin.mdacc.tmc.edu/anonftp/

PC-Size. Windows. ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/statstcs/size102.zip

Utförlig dokumentation för DSTPALN och PC-Size finns på följande länk:
http://www.esf.edu/efb/gibbs/monitor/usingDSTPLANandPCSIZE.pdf

Referenser
Grandin, U. (2003) Dataanalys och hypotesprövning för statistikanvändare. Swedish Environmental Protection

Agency, Endast tillgänglig som pdf:
http://www.naturvardsverket.se/dokument/mo/hbmo/del1/plan/Statistik.pdf.

Kupper, L.L. & Hafner, K.B. (1989) How appropriate are popular sample size formulas? The American
Statistician, 43, 101-105.
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Appendix
Tabell för korrektion av stickprovstorlek. Tabellen gäller för toleranssannolikhet på 0,90 (se Kupper & Hafner
(1989)).
80 % Konfidensnivå 90 % Konfidensnivå 95 % Konfidensnivå 99 % Konfidensnivå
n n* n n* n n* n n* n n* n n* n n* n n* n n* n n* n n* n n*
1 5 51 65 101 120 1 5 51 65 101 120 1 5 51 66 101 121 1 6 51 67 101 122
2 6 52 66 102 121 2 6 52 66 102 122 2 7 52 67 102 122 2 8 52 68 102 123
3 7 53 67 103 122 3 8 53 67 103 123 3 8 53 68 103 123 3 9 53 69 103 124
4 9 54 68 104 123 4 9 54 69 104 124 4 10 54 69 104 124 4 11 54 70 104 125
5 10 55 69 105 124 5 11 55 70 105 125 5 11 55 70 105 125 5 12 55 72 105 126
6 11 56 70 106 125 6 12 56 71 106 126 6 12 56 71 106 126 6 14 56 73 106 128
7 13 57 71 107 126 7 13 57 72 107 127 7 14 57 72 107 128 7 15 57 74 107 129
8 14 58 73 108 128 8 15 58 73 108 128 8 15 58 74 108 129 8 16 58 75 108 130
9 15 59 74 109 129 9 16 59 74 109 129 9 16 59 75 109 130 9 18 59 76 109 131
10 17 60 75 110 130 10 17 60 75 110 130 10 18 60 76 110 131 10 19 60 77 110 132
11 18 61 76 111 131 11 18 61 76 111 131 11 19 61 77 111 132 11 20 61 78 111 133
12 19 62 77 112 132 12 20 62 78 112 132 12 20 62 78 112 133 12 22 62 79 112 134
13 20 63 78 113 133 13 21 63 79 113 133 13 21 63 79 113 134 13 23 63 80 113 135
14 22 64 79 114 134 14 22 64 80 114 134 14 23 64 80 114 135 14 24 64 82 114 136
15 23 65 80 115 135 15 23 65 81 115 135 15 24 65 81 115 136 15 25 65 83 115 138
16 24 66 82 116 136 16 25 66 82 116 136 16 25 66 83 116 137 16 26 66 84 116 139
17 25 67 83 117 137 17 26 67 83 117 137 17 26 67 84 117 138 17 28 67 85 117 140
18 27 68 84 118 138 18 27 68 84 118 138 18 28 68 85 118 139 18 29 68 86 118 141
19 28 69 85 119 140 19 28 69 85 119 140 19 29 69 86 119 141 19 30 69 87 119 142
20 29 70 86 120 141 20 29 70 86 120 141 20 30 70 87 120 142 20 31 70 88 120 143
21 30 71 87 121 142 21 31 71 88 121 142 21 31 71 88 121 143 21 32 71 89 121 144
22 31 72 88 122 143 22 32 72 89 122 143 22 32 72 89 122 144 22 34 72 90 122 145
23 33 73 89 123 144 23 33 73 90 123 144 23 34 73 90 123 145 23 35 73 92 123 146
24 34 74 90 124 145 24 34 74 91 124 145 24 35 74 91 124 146 24 36 74 93 124 147
25 35 75 91 125 146 25 35 75 92 125 147 25 36 75 92 125 147 25 37 75 94 125 148
26 36 76 93 126 147 26 37 76 93 126 148 26 37 76 94 126 148 26 38 76 95 126 149
27 37 77 94 127 148 27 38 77 94 127 149 27 38 77 95 127 149 27 39 77 96 127 150
28 38 78 95 128 149 28 39 78 95 128 150 28 39 78 96 128 150 28 41 78 97 128 151
29 40 79 96 129 150 29 40 79 96 129 151 29 41 79 97 129 151 29 42 79 98 129 153
30 41 80 97 130 151 30 41 80 97 130 152 30 42 80 98 130 152 30 43 80 99 130 154
31 42 81 98 131 152 31 42 81 99 131 153 31 43 81 99 131 154 31 44 81 100 131 155
32 43 82 99 132 154 32 44 82 100 132 154 32 44 82 100 132 155 32 45 82 101 132 156
33 44 83 100 133 155 33 45 83 101 133 155 33 45 83 101 133 156 33 46 83 103 133 157
34 45 84 101 134 156 34 46 84 102 134 156 34 46 84 102 134 157 34 48 84 104 134 158
35 47 85 102 135 157 35 47 85 103 135 157 35 48 85 103 135 158 35 49 85 105 135 159
36 48 86 104 136 158 36 48 86 104 136 158 36 49 86 104 136 159 36 50 86 106 136 160
37 49 87 105 137 159 37 49 87 105 137 159 37 50 87 105 137 160 37 51 87 107 137 161
38 50 88 106 138 160 38 50 88 106 138 161 38 51 88 106 138 161 38 52 88 108 138 163
39 51 89 107 139 161 39 52 89 107 139 162 39 52 89 107 139 162 39 53 89 109 139 164
40 52 90 108 140 162 40 53 90 108 140 163 40 53 90 108 140 163 40 55 90 110 140 165
41 53 91 109 141 163 41 54 91 110 141 164 41 54 91 110 141 164 41 56 91 111 141 166
42 55 92 110 142 164 42 55 92 111 142 165 42 56 92 111 142 165 42 57 92 112 142 167
43 56 93 111 143 165 43 56 93 112 143 166 43 57 93 112 143 166 43 58 93 114 143 168
44 57 94 112 144 166 44 57 94 113 144 167 44 58 94 113 144 168 44 59 94 115 144 169
45 58 95 113 145 168 45 58 95 114 145 168 45 59 95 114 145 169 45 60 95 116 145 170
46 59 96 115 146 169 46 60 96 115 146 169 46 60 96 116 146 170 46 61 96 117 146 171
47 60 97 116 147 170 47 61 97 116 147 170 47 61 97 117 147 171 47 62 97 118 147 172
48 61 98 117 148 171 48 62 98 117 148 171 48 62 98 118 148 172 48 64 98 119 148 173
49 62 99 118 149 172 49 63 99 118 149 172 49 63 99 119 149 173 49 65 99 120 149 174
50 64 100 119 150 173 50 64 100 119 150 173 50 65 100 120 150 174 50 66 100 121 150 175


