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BAKGRUND 
 
Internationella kommissioner såsom OSPAR och HELCOM har under lång tid påpekat vikten 
av att laboratorier som deltar i deras mätverksamhet också deltar i provningsjämförelser. 
HELCOM har också tidigare arrangerat sådana, men efter 1995 har inte HELCOM arrangerat 
några provningsjämförelser. Genom tillkomsten av EG:s vattendirektiv har kravet på 
jämförbarhet hos miljöövervakningsdata ökat. Nödvändigheten av deltagande i dylika 
arrangemang har påpekats i t ex CIS Guidance Document No. 7. ”Monitoring under the Water 
Framework Directive”. SWEDAC har också som krav på ackrediterade laboratorier att de 
deltar i provningsjämförelser. 
 
Det är således många som kräver deltagande i provningsjämförelser, men inga som tar några 
initiativ för att få till stånd en organisation för att praktiskt sköta ett sånt program. Det är inte 
riktigt sant för EU har faktiskt utsett organisationen BEQUALM att sköta biologiska 
provningsjämförelser. Resultatet har dock inte varit helt lyckat (se nedan). 
 
På uppdrag av Naturvårdsverket har nedanstående programförslag tagits fram. 
 
 
OMVÄRLDEN 
 
I arbetet med denna rapport har ingått att ta del av närliggande länders eventuella program för 
provningsjämförelser. Det visade sig att inget av de nordiska länderna har ett fungerande 
program för provningsjämförelser av mjubottenlevande marin makrofauna.  Av 
Östersjöländerna har endast Tyskland ett utvecklat och sedan år 2000 fungerande system. För 
västerhavets del har Storbrittanien ett välutvecklat system som fungerat i 15 år. Såväl det 
tyska som det brittiska systemet har studerats och bildat underlag för slutsatserna i denna 
rapport. Som underlag har även erfarenheterna från tidigare internationella interkalibreringar 
(Ankar 1976, Ankar m fl 1978, HELCOM 1991) och en tidigare nationell (Cederwall 2002) 
använts. 

 
I Tyskland har man valt att lägga ledningen för kvalitetssäkringsverksamheten 
(Qualitätssicherungsstelle) som en särskild enhet inom det tyska naturvårdsverket 
(Bundesumweltamt) vilken arbetar i direkt anslutning till ledningen för det tyska marina 
övervakningsprogrammet (vilket innefattar all mätverksamhet knuten till EU:s olika direktiv). 
Enheten har till uppgift att kontrollera och stärka kvalitetssäkringen vid de laboratorier som 
svarar för mätningarna inom det marina övervakningsprogrammet (såväl federala som 
delstatliga). I arbetsuppgifterna ingår inte endast att utforma och leda externa 
provningsjämförelser, utan även att bistå laboratorierna med råd och anvisningar rörande 
deras interna kvalitetssäkringsarbete. Enheten granskar också laboratorierna ungefär såsom 
SWEDAC granskar ackrediterade laboratorier i Sverige. Dessutom svarar enheten för 
enhetliga artlistor och organiserar workshops och träningskurser (t ex rörande taxonomi hos 
olika djurgrupper) för laboratoriepersonal. För det praktiska arbetet med provningsjämförelser 
kontrakteras laboratorier som inte deltar i det tyska marina mätprogrammet. Exempelvis 
användes för det första rent taxonomiska ring-testet ett laboratorium i Irland (vilket i 
efterhand visade sig vara mindre lämpligt p g a olika artsammansättning i irländska och tyska 
vatten). Vid en andra provningsjämförelse (där även analysen av individtäthet ingick) 
användes avdelningen för marin biologi, biologiska institutionen, Rostock universitet, vilket 



fungerade väl. Deltagande i dessa provningsjämförelser är obligatoriskt för de laboratorier 
som deltar i det tyska marina mätprogrammet. 
 
I Storbrittanien leds kvalitetssäkringsarbetet av NMBAQC (National Marine Biological 
Analytical Quality Control Scheme) som organiserats som ett samarbete mellan såväl statliga 
som regionala organ samt konsultlaboratorier. Organisationen ska i princip vara 
egenfinansierad genom avgifter, men har trots den målsättningen hela tiden erhållit statliga 
bidrag till verksamheten. Denna organisation har sedan lagt ut olika delar av sitt program på 
olika laboratorier. Kvalitetssäkringen av bottenfaunadata, inkl. provningsjämförelser, har lagts 
på Unicomarine, ett konsultlaboratorium i Letchworth. Deltagandet i provningsjämförelserna 
är obligatoriskt för laboratorier som deltar i det nationella brittiska marina 
övervakningsprogrammet (CSEMP) eller vattendirektivsprogrammet. Deltagande laboratorier 
måste uppnå fastställda krav på kvalitetssäkring för att deras data ska införas i den nationella 
databasen. Liksom i det tyska systemet ligger tonvikten på kontroll av laboratorieanalyserna 
av artantal och individtäthet, men här ingår även biomassan. År 2008 deltog ett 30-tal 
laboratorier i taxonomiska ring-tester och i kontroller av abundans- och 
biomassabestämningarna.  
 
Det europeiska projektet BEQUALM (Biological Effects Quality Assurance in Monitoring 
Programmes) initierades som ett forskningsprojekt 1998 och finansieras delvis med EU-medel 
genom EU:s ”Standards, Measurements and Testing Programme”. Avsikten var att skapa en 
pendang till QUASIMEME för biologiska mätningar. I BEQUALM:s uppgifter ingår bl a att 
genom provningsjämförelser säkra jämförbarheten hos biologisk-effekt-data som insamlas i 
de europeiska miljöövervakningsprogrammen. Provningsjämförelserna avses liksom hos 
QUASIMEME finansieras genom avgifter från de deltagande laboratorierna. Organisatoriskt 
har BEQUALM av praktiska skäl knutits till NMBAQC, som driver det brittiska 
kvalitetssäkringsprogrammet. Projektet har fungerat väl när det gäller parametrar som 
biotester och fiskhälsa, där de regionala skillnaderna i artsammansättning är av mindre 
betydelse. Däremot har projektet fungerat dåligt när det gäller samhällsanalyserna (t ex 
bottenfaunasamhällsdata), där deltagandet från icke-brittiska laboratorier varit lågt. Detta 
beror sannolikt på att den faunamässiga variationen i de europeiska vattnen är stor. Det är ju 
knappast någon mening med att skicka prover med arter från brittiska vatten till laboratorier 
som arbetar i Östersjön, Medelhavet eller Svarta havet, där faunan har andra arter. Eventuella 
internationella provningsjämförelser måste arrangeras regionvis, något som också påpekades 
av Rees (2004). Tyvärr har HELCOM slutat arrangera provningsjämförelser för Östersjön, 
vilket betyder att vi i dag inte vet hur jämförbara de data är, som inlevereras till ICES databas. 
 
Inom den europeiska standardiseringsorganisationens (CEN) vattenkommittés arbetgrupp för 
kvalitetssäkring bedrivs f n arbete med att ta fram en standard för utformning och analys av 
provningsjämförelser för ekologiska undersökningar. Då jag deltagit i detta arbete har detta 
arbetsmaterial också ingått i underlaget till denna rapport. 
 
Allmänna riktlinjer för hur provningsjämförelser ska utformas och genomföras har utgivits av 
EA (European co-operation for Accreditation, 2001). 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMFÖRSLAG 
 
Vad bör testas? 
 
I det nationella och de regionala övervakningsprogrammen mäts antalet individ och 
biomassan hos de enskilda funna arterna/taxa. Det förefaller naturligt att de deltagande 
laboratoriernas förmåga att rätt analysera artantal/antal taxa, individantal och våtvikt skall 
ingå i ett provningsjämförelseprogram. 
 
De nya bedömningsgrunderna för mjukbottenfauna bygger på att de olika arterna är olika 
tåliga mot störningar. Närstående arter kan vara olika tåliga. Det är därför utomordentligt 
viktigt att de utförande laboratorierna besitter den erforderliga taxonomiska kompetensen. Det 
innebär också att artbestämningsförmågan ska ingå i det som kontrolleras i ett 
provningsjämförelseprogram. 
 
 
Vilka moment i mätprogrammet bör testas? 
 
Många moment ingår i mätprogrammen. Enligt SWEDAC skall laboratorierna ha beräknat 
(eller åtminstone skattat) hur stor del av en metods mätosäkerhet som varje moment bidrar 
med. Det är viktigt att känna till i vilka moment felkällorna är störst. Vad gäller verksamheten 
i fält har tidigare internationella provningsjämförelser (Ankar 1976, Ankar m fl 1978, 
HELCOM 1991) visat att momentet med att ta upp bottenhugg med hjälp av bottenhuggare 
svarar för en mindre del av variabiliteten mellan laboratorier (så länge samma typ av redskap 
används). Däremot tyder resultaten på att momentet med att sålla fram djuren ur sedimentet 
svarar för en större del av variabiliteten. Djurgrupper som saknar skal eller exoskelett, t ex 
alla maskar, är känsligare för hårdhänt sållning och kan fragmentera, varvid småbitarna kan 
passera genom sållet och gå förlorade. Vid fältprovtagningsjämförelser bör man således 
koncentrera resurserna på detta moment. 
 
När det gäller analysverksamheten på laboratorierna visade det sig vid framtagandet av de nya 
bedömningsgrunderna för mjukbottenfauna (men även tidigare) att stora brister förekommer 
när det gäller det taxonomiska kunnandet. Djuren har ofta besämts till en högre taxonomisk 
nivå än den erforderliga (t ex Crustacea). Djur har bestämts till en art som inte förekommer i 
det undersökta området (t ex 300 km norr om utbredningsgränsen). I vissa fall har 
artbestämningen gått längre än vad laboratoriet med använd metod och materiel rimligen 
kunnat. Det framstår klart att behovet av taxonomisk utbildning av laboratoriepersonalen är 
stort. Ett införande av taxonomisk ackreditering såsom påbörjats i Storbrittanien är önskvärt. 
 
Ett annat moment som är mycket viktigt, för att m h a bedömningsgrunden rätt kunna klassa 
föroreningspåverkan, är urplockningen av djur ur de  i fält tillvaratagna sållresterna. De 
storväxta arterna ger vanligen inte några problem, medan de småväxta lättare missas vid 
genomgången.  Till exempel är det lätt att missa de små oligochaeterna. Då dessa är klassade 
som mycket föroreningståliga kan förmågan att finna dem i proverna kraftigt påverka 
klassningen av det undersökta området. 
 
Slutligen har vi våtviktsbestämningen. Om alla strikt följde en och samma metod och utförde 
internkontroller av sin egen mätnoggrannhet borde det här momentet inte vara problematiskt. 
Tyvärr använder inte alla laboratorier samma metod. HELCOM Combine Manual ger 
laboratorierna möjlighet att använda två olika buffringskemikalier vid konservering av prover. 



Ingen har undersökt vilka eventuella skillnader dessa två metoder ger. Bland svenska 
laboratorier förekommer att prover konserveras i sprit, i stället för formaldehyd, trots att flera 
undersökningar påvisat att spritkonservering ger lägre våtviktsvärden. Dessutom finns det 
andra laboratorier som fryser sina prover, också detta utan att någon utvärdering av vad 
skillnader i metodik betyder för jämförbarheten. Här anser jag det i nuläget vara viktigare att 
skärpa kraven på att standardmetoden (SIS 2006) följs än att formulera ett jämförelseprogram. 
På sikt bör dock även denna parameter ingå i ett provningsjämförelseprogram. 
 
 
Hur genomföra testerna? 
 
De provningsjämförelser i fält som tidigare genomförts, där fartyg, personal och redskap 
dragits samman, har varit kostsamma. En jämförelse av t ex sållningsmetoden kräver, förutom 
att deltagarna har med sig egen personal och materiel, en tillräckligt stor bottenyta med (i 
möjligaste mån) homogen fauna. De insamlade proverna (som alla insamlats med samma 
redskap) måste sedan lottas ut till deltagarna för sållning. Därefter skall ett laboratorium svara 
för den vidare bearbetningen så att ev. skillnader kan tillskrivas sållningsprocedurerna. Jag 
anser att jämförelser av sållningsmetodik på sikt bör ingå i ett provningsjämförelseprogram, 
men ger det i dagens läge lägre prioritet. Det är däremot ytterligt viktigt att SWEDAC vid sina 
årliga kontroller av laboratorier kontrollerar inte bara verksamheten i laboratorierna utan även 
verksamheten i fält. Det är också viktigt att SWEDAC använder tekniska bedömare som har 
erfarenhet av fältverksamheten.  
 
När det gäller analysverksamheten på laboratorierna bör man i förstone koncentrera sig på att 
jämföra artbestämningsförmågan och effektiviteten i abundansbestämningarna för att så 
småningom också införliva kontroll av våtviktsbestämningarna. 
 
Taxonomisk ring-test
 
För att jämföra artbestämningsförmågan ska prover med blandade arter/taxa iordningsställas 
och skickas ut till deltagande laboratorier för analys (ett prov per laboratorium). Därvid ska 
följande iakkttas: 
 

• Varje prov ska innehålla 10 (ostkusten) eller 25 (västkusten) vanliga arter från det/de 
område/-n som respektive laboratorium bedriver verksamhet i. Det betyder t ex att ett 
laboratorium som bedriver verksamhet i såväl Kattegatt ochÖresund som i södra 
Östersjön ska få två prover att analysera (sammanlagt 35 arter). De ingående arterna 
skall täcka de taxonomiska huvudgrupper som förekommer i respektive område. 

• 2-5 individ av varje art ska ingå i respektive prov. Därvid ska tillses att indentiskt antal 
individ/art ingår i varje prov. Om möjligt skall exemplaren av de enskilda arterna ha 
samma storlek och i aktuella fall olika kön. Djuren ska ha fixerats med formaldehyd 
och transporteras i alkohol till deltagarna. 

• De ingående djuren ska vara välbevarade och komma från det område de deltagande 
laboratorierna bedriver verksamhet i (Bottniska viken, egentliga Östersjön, Kattegatt-
Skagerrak). 

• De framställda proverna ska endast innehålla djuren och alkohol. Skalrester, växtdelar 
eller sedimentrester  får inte förekomma. 

• Stor försiktighet ska iakttas vid iordningsställandet av proverna; information om 
proverna ska vara korrekt och så detaljerad som möjligt. 



• Det måste tillses att inte djuren skadas under transporten till deltagarna. Sköra och 
känsliga djur får inte placeras i samma kärl som hårda och okänsliga. Detsamma gäller 
för små och stora djur. 

• En komplett och aktuell artlista, inkluderande synonymer, skall bifogas de utsända 
proverna. Detta för att undvika tvetydigheter i nomenklatur. 

 
Den här föreslagna proceduren överensstämmer i princip med den som anammats av 
Tyskland och Storbrittanien. Dock rekommenderas ett lägre antal arter/taxa för 
Östersjöfaunan, eftersom artantalet är så mycket lägre i Östersjöfaunan. 
 
För att få fram djur till de taxonomiska ring-testerna kan man utföra särskilda provtagningar 
(skiljda från miljöövervakningens). Detta blir då en extra kostnad. Man skulle i stället kunna 
utnyttja miljöövervakningsprover eller andra prover, som redan analyserats och utvärderats. 
Då utförande miljöövervakningslaboratorier har arkiveringsskyldighet, krävs det dock 
medgivande från uppdragsgivarna (t ex Naturvårdsverket) för att detta ska kunna genomföras. 
Det blir då också viktigt med krav på protokollföring av vilka djur som tagits ut, hur många 
och deras våtvikt. Det kan kombineras med krav på att djuren, sedan provningsjämförelsen 
avslutats, återbördas till resp. laboratorium. 
 
 
Abundansanalystest
 
För jämförelse av laboratoriernas förmåga att hitta alla djur i ett bottenfaunaprov kan man gå 
tillväga på i princip två olika sätt: 
 

1. Genom organisatörens försorg insamlas åtminstone ett bottenfaunaprov (med 0.1 m2 
van Veen-huggare) per deltagande laboratorium. Proverna sållas genom ett 1 mm-såll 
och konserveras i buffrad 4 %-ig formaldehydlösning. Dessa prover analyseras av ett 
oberoende laboratorium genom att alla djur plockas ut, artbestäms och räknas, 
samtidigt som provets sållrester sparas. Resultaten bokförs och djuren återförs till  
sållresterna, så att det ursprungliga provet återskapas. Proverna distribueras till de 
deltagande laboratorierna som analyserar proverna och bestämmer antal individ per 
art/taxon, i enlighet med de riktlinjer som organisatören meddelat (T ex vilka djur som 
ej behöver analyseras till artnivån). Detta är i princip den metod som Tyskland valt för 
sina provningsjämförelser. 

2. De deltagande laboratorierna insamlar och analyserar själva ett prov enligt ovan. De 
skickar därefter de funna djuren, alla sållrester, och protokollförda resultat till det av 
organisatören utsedda oberoende laboratoriet. Det oberoende laboratoriet kontrollerar 
artbestämning och individantal. Dessutom granskas sållresterna för att kontrollera att 
inga djur missats. Eventuella missade djur protokollförs. Detta är i princip den metod 
som Storbrittanien valt för sina provningsjämförelser. 

 
Ingen av de två metoderna är idealisk. Den första kräver en större insats från organisatören 
och av denne utsett laboratorium. Den andra ger laboratorierna möjlighet att välja 
lättanalyserade prover före mer svåranalyserade. I bägge fallen ger resultaten endast svar på 
hur de deltagande laboratorierna står i förhållande till det oberoende laboratoriet och varandra, 
inte hur deras siffror står mot det faktiska antalet djur i proven. 

 
Deltagande laboratorier skall följa föreskrivna standardmetoder [HELCOM COMBINE 
manual, SS-EN ISO 16665 (SIS 2006), BIN BR06 (Naturvårdsverket 1986)] och av 



organisatören givna föreskrifter. Eftersom laboratorierna är medvetna om att detta är prover 
som ingår i en provningsjämförelse kan man dock inte bortse från möjligheten att 
laboratoriepersonalen går igenom dessa prover mer noggrannt än normalt. För den andra 
metoden finns det i alla fall möjlighet att minska den risken, se nedan under rubriken 
Svagheter i det föreslagna systemet. Baserat på detta förordar jag att metod nummer två ska 
användas. 
Våtviktsanalystest
 
För provningsjämförelser av våtviktsbestämningarna kan man i princip använda sig av en 
metod liknande den taxonomiska ring-testen. Ett antal formalinkonserverade djur vägs av 
referenslaboratoriet och skickas sedan ut till deltagande laboratorier. Dessa väger sedan 
djuren enligt den standardmetod som föreskrivits och rapporterar resultaten till 
referenslaboratoriet. För den här typen av provningsjämförelse bör man endast använda djur 
med skal (kräftdjur, musslor, snäckor), alltså inte sköra och känsliga djur. Detta eftersom de 
senare lätt fragmenterar och då kommer att uppvisa lägre vikt hos deltagande laboratorier. 
 
 
Hur utvärdera resultaten? 
 
Taxonomisk ring-test
 
För den rent taxonomiska ring-testen föreslås en kvalitativ utvärdering där de deltagande 
laboratorierna får poäng för artbestämningen enligt följande skala: 
 

• För angivande av rätt släkt- och artnamn, enligt bifogad artlista, erhålls 1 poäng. 
• För angivende av rätt släktnamn, men inget artnamn erhålls 0.75 poäng. 
• För angivande av rätt släktnam, men fel artnamn, erhålls 0.5 poäng. 
• För angivande fel släkt- och artnamn, men i rätt högre taxonomisk nivå, ges  0.25 

poäng. 
• För angivande av fel släkt- och artnamn, i fel högre taxonomisk nivå, eller arten ej 

funnen, erhålls 0 poäng. 
• För djurgrupper där kravet endast är angivande av rätt familj eller högre nivå erhålls 1 

poäng för rätt angivande och 0 poäng för fel angivande. 
 
I praktiken betyder det, i det fall den bifogade artlistan angivit att djurgruppen ska bestämmas 
till art, att Pontoporeia femorata ger 1 poäng, enbart Pontoporeia ger 0.75 poäng, 
Pontoporeia affinis ger 0.5 poäng, Bathyporeia pilosa 0.25 poäng och Gammarus oceanicus 
ger 0 poäng. 
 
Vid utvärdering av resultaten summeras poängen för varje deltagande laboratorium. 
Medianvärdet av poängsummorna beräknas. Därefter beräknas Z för varje laboratorium enligt 
 
 Z = (poängsummalab n – medianpoängsumma)/s 
 
där s är standarddeviationen för samtliga poängsummor. På så sätt åskådliggörs hur mycket de 
enskilda laboratorierna avviker från ett ”medianlab”.  Detta kan sedan redovisas i 
diagramform. 
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Figur 1. Diagram utvisande standardiserade skillnader mellan deltagande laboratorier. 
Laboratorium 8 är i detta fall medianlaboratorium. 
 
Den standardiserade skillnaden Z följer approximativt normalfördelning. I ovanstående fall är 
sannolikheten ungefär 95 % att Z ligger mellan -2 och +2. Om värdet överskrider +2 är 
laboratoriet i fråga signifikant bättre än medianlaboratoriet. Om värdet underskrider -2 är 
laboratoriet signifikant sämre än medianlaboratoriet. 
 
Genom att studera vilka arter/djurgrupper som har störst felbestämningsprocent kan förslag på 
taxonomiska work-shops tas fram. 
 
 
Abudansanalystest
 
För test av effektiviteten i abundansanalysen ska de deltagande laboratorierna skicka in egna 
färdiganalyserade prover (urplockade djur, sållrester och protokoll), som sedan kontrolleras 
av ett utsett referenslaboratorium. Vid utvärderingen jämförs de individantal/art som de 
deltagande laboratorierna funnit (protokollförda djur) med de individantal/art som 
referenslaboratoriet funnit (urplockade djur + ev. funna i sållresterna). Likheten mellan varje 
deltagande laboratorium och referenslaboratoriet bestäms genom att Bray-Curtis likhetsindex 
(Bray-Curtis Similarity Index, BCSI) beräknas på otransformerade abundansvärden. För att 
betygsätta laboratorierna föreslås att samma skala används som BEQUALM och NMBAQC 
använder: 
 

• 100 % BCSI = Utmärkt 
• 95 < 100 % = God 
• 90 < 95 % = Acceptabel 
• 85 < 90 % = Ej acceptabel, förbättingsåtgärder föreslås 
• < 85 % = Dålig, förbättringsåtgärder nödvändiga 

 



Eventuella felaktiga artbestämningar gjorda av de deltagande laboratorierna påtalas givetvis 
också i rapporteringen till laboratorierna. 
 
Våtviktsanalystest
 
För utvärderingen av provningsjämförelse vad gäller våtviktsbestämningar kan i princip 
samma metod användas som beskrivits för utvärderingen av abundansbestämningarna. 
 
 
ORGANISATION 
 
Högsta ansvariga myndighet för miljöövervakningen i Sverige är Naturvårdsverket. Därmed 
är också Natuvårdsverket högsta instans att svara för datakvaliteten hos insamlade 
miljöövervakningsdata. Därför förefaller det rimligt att högsta ledning för ett 
provningsjämförelseprogram omfattande de laboratorier som deltar i miljöövervakningen 
ligger hos Naturvårdsverket. 
 
För det praktiska arbetet med att preparera prover och analysera insänt material samt 
utvärdera resultaten kan Naturvårdsverket anlita utomstående laboratorier, institut eller 
institutioner. Det kan vara olika laboratorier/institut för olika typer av provningsjämförelser. T 
ex kan ett laboratorium/institut svara för taxonomiska ring-test, medan ett annat handhar 
provningsjämförelser rörande abundansbestämningar. Det kan också vara så att man väljer att 
anlita olika laboratorier för prover från Västkusten och Ostkusten, eftersom faunan skiljer sig 
så mycket. För att handha taxonomiska ring-test krävs givetvis hög taxonomisk kompetens. 
Förslagsvis kan Artdatabanken eller Naturhistoriska riksmuséet vara lämpliga, men det finns 
kompetens på andra håll i landet också, t ex på Tjärnölaboratoriet. För de kvantitativa 
analyserna är det viktigt att anlita ett laboratorium som har lång och ingående erfarenhet av 
den typen av analyser. Ett problem här är att dessa laboratorier redan är involverade i 
mätverksamheten och därmed bör delta som provat laboratorium och inte som 
referenslaboratorium. Ett sätt att lösa detta är att anlita ett annat lands laboratorium t ex finska 
miljöinstitutet för ostkusten och NIVA för västkusten. 
 
Som framhållits av flera organisationer bör de laboratorier/institut som svarar för 
preparering/framställning av ring-test-prover, analys av insända prover och utvärdering av 
resultaten ej vara inblandad i miljöövervakningens mätverksamhet. Att ett laboratorium 
kontrollerar sin egen datakvalitet är egenkontroll (som alla laboratorier alltid ska bedriva) och 
ska inte förväxlas med provningsjämförelser mellan laboratorier.  
 
 
FINANSIERING 
 
Principiellt kan man tänka sig två olika system för finansiering. I det ena fallet finansieras 
systemet helt med offentliga medel, i det andra fallet genom att avgifter tas ut av de 
deltagande laboratorierna. Det senare är så som BEQUALM och QUASIMEME finansieras. 
Givetvis kan man också tänka sig en delfinansiering från statens sida, som i fallet NMBAQC. 
 
Risken med ett helt avgiftsfinansierat system är att laboratorierna väljer att inte delta. Detta 
hindras visserligen delvis av SWEDAC:s krav på att ackrediterade laboratorier ska delta 
provningsjämförelser, men många laboratorier är än i dag inte ackrediterade. 
Uppdragsgivarna kan förstås kräva att de laboratorier de anlitar ska delta, men med tanke på 



att många uppdragsgivare fortfarande inte kräver att de laboratorier de anlitar ska vara 
ackrediterade (eftersom det leder till högre kostnader), ser jag en klar risk för att många 
laboratorier väljer att avstå från att delta. 
 
Här skulle en delfinansiering med offentliga medel i kombination med avgifter och krav på 
obligatoriskt deltagande för laboratorier som deltar i miljöövervakningsprogrammen kunna 
vara lösningen.  
 
 
SVAGHETER I DET FÖRESLAGNA SYSTEMET – OCH HUR DE KAN 
MINIMERAS. 
 
Det här föreslagna systemet för provningsjämförelser har vissa svagheter. Det går 
förmodligen inte att konstruera ett perfekt system, men vissa åtgärder kan vidtas för att 
minimera dem. 
 
En risk med förslaget till provningsjämförelse av abundansbestämningen är att de deltagande 
laboratorierna anstränger sig mer vid genomgång av kontrollproverna än vid genomgång av 
övriga prover. Detta kan motverkas genom att de deltagande laboratorierna åläggs att spara 
sållresterna från ett flertal genomgångna prover. Det fordras att en sådan provningsjämförelse 
planeras i god tid. Deltagande laboratorier får före årets provtagning skicka in förteckning 
över vilka stationer som skall provtas under året till organisatörerna (eller av organisatörerna 
utsett referenslaboratorium). All information som laboratorierna har om dessa stationer 
(position, djup, bottenbeskrivning, tidigare faunaresultat) skall bifogas. Med hjälp av denna 
information väljs sedan ut vilka prover som eventuellt ska komma att kontrolleras och från 
vilka således även sållresterna skall sparas efter genomgång. Idealt skulle förstås sållresterna 
sparas från laboratoriernas samtliga prover, men det leder till att lagerytan hos laboratorierna 
måste mångdubblas, vilket knappast är försvarbart. För den slutliga kontrollen väljs sedan ett 
eller två prov ut för kontroll hos referenslaboratorium. 
 
Det här föreslagna systemet bygger på att deltagande laboratoriers resultat jämförs med ett 
referenslaboratoriums resultat. Hur vet man då att referenslaboratoriet har en utomordentligt 
hög kvalitet på sina analyser? Med det här föreslagna systemet vet man inte det. För att få 
klarhet i hur god analyskvaliteten hos referenslaboratoriet/laboratorierna är föreslås därför att 
detta/dessa laboratorier åläggs att delta i internationella provningsjämförelser (t ex 
BEQUALMs) eller de tyska provningsjämförelserna (om de tyska organisatörerna tillåter 
detta).  
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