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Utvärdering av provtagningsstrategi för övervakning av 
miljöföroreningar i modersmjölk och blod 

Anders Bignert, Naturhistoriska riksmuseet 
 
Bakgrund 
Utvärderingen görs som ett underlag för planering av framtida undersökningar av om halterna 
av miljöföroreningar i modersmjölk och blod (serum) förändras med tiden i 
Livsmedelsverkets/ Naturvårdsverket tidstrendsstudier av persistenta organiska 
miljöföroreningar hos ammande förstfödande kvinnor i Uppsala (POPUP).  
 
Fokus har varit att studera spridningen av de kemiska analysresultaten för att kunna ta reda på 
den statistiska styrkan för att upptäcka förändring över tid (eller förmågan att visa att ett 
uppmätt medelvärde ligger under ett givet gränsvärde, ”compliance monitoring”). En stor 
spridning av resultaten kan kompenseras med en större provstorlek om man vill upptäcka 
förändringar eller skillnader, men detta sker till priset av kostnadsökningar. Genom att justera 
resultaten m a p störfaktorer kan variationen minskas om störfaktorerna varierar i proven och 
om sambanden är tämligen starka. Med samlingsprov (poolning) kan en större (biologisk) 
provvariation i förhållande till den kemiska analysosäkerheten, minskas trots färre kemiska 
analyser och möjligen ge en högre kostnadseffektivitet. Om materialet innehåller extrema 
värden kan användandet av robusta metoder (medianer, icke-parametriska statistiska 
analysmetoder) förbättra effektiviteten. Också olika behandlingar av värden under 
kvantifieringsgränsen kan inverka på den statistiska styrkan. Dessa frågor belyses med 
exempel i rapporten. 
 
 
Metoder 
För att beräkna den statistiska styrkan för att upptäcka trender och nivåer i förhållande till 
gränsvärden mm och möjligheten att upprätta kvantitativa mål för övervakningen krävs att 
man uppskattar spridningen i materialet. För tidsserier är det spridningen när en eventuell 
trend är avräknad. Om ingen trend finns kan spridningen rapporteras som 
variationskoefficienten (CV) till medelvärdet ( m ). 
  

 
m

SD
CV

100
  SD = Standardavvikelsen 

 
Om det finns en linjär trend kan CV istället beräknas från variansen i förhållande till en 
regressionslinje. Det kan också finnas trender som inte är linjära, en möjlighet är då att 
beräkna CV från spridningen i förhållande till ett glidande medelvärde (smoother). 
 
Med ett uppskattat CV kan man beräkna den statistiska styrkan för att kunna upptäcka exem-
pelvis en trend med ett statistiskt test. Genom att generera syntetiska dataset med en bestämd 
varians och trend, kan man simulera provtagning med olika provstorlek och frekvens och se 
hur stor andel som testet lyckas hitta trenden. I de simuleringar som genomförts har provtag-
ningen skett 5000 ggr för var provstorlek. Nödvändiga provstorlekar för en power på 80% har 
lästs av genom interpolation. Det bör påpekas att det finns en osäkerhet i dessa uppskattningar 
och att provstorlekarna ska betraktas som ungefärliga. 
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För att beräkna statistisk styrka (power) för de tidsserier som analyserats har använts en 
metod som beskrivs i Nicholson et al. (1995). Metoden förutsätter ett fixerat antal prover per 
år (eller medelvärden). När flera individuella prov per år har använts förutsätts dessa vara 
oberoende (ingen autokorrelation). Antalet prov per år varierar mellan år i materialet, men 
medelantalet individuella prov som tagits per år har använts vid power-beräkningarna. 
Enstaka eller mycket få prov ett visst år, kan i praktiken försämra styrkan. Jämförelser har 
gjorts genom att kräva ett minimum av prov per medelvärde. I dessa fall har ett år med 
enstaka resultat slagits ihop med närliggande år och en medeltidpunkt beräknats. 
 
Om man kräver en minsta power på exempelvis 80%, kan man räkna ut vilken den lägsta 
trend man kan upptäcka med denna power under en given tidsperiod, exempelvis 10 år, 
alternativt kan man beräkna antal år som övervakningen måste pågå för att upptäcka en given 
trend på exempelvis 5% per år (Bignert et al., 2004).  
 
Styrkeberäkningarna ovan utgår ifrån att log-linjär regressionsanalys används för att hitta 
trender. Det kan vara en rimlig utgångspunkt om man vill undersöka vad som hänt exempelvis 
efter ett förbud eller utfasning av ett undersökt ämne. Regressionsanalys ger en förhållandevis 
god statistisk styrka om data inte innehåller extremvärden. Om så inte är fallet kan styrkan 
försämras drastiskt och man bör överväga att använda en icke-parametrisk metod för att 
upptäcka signifikanta trender. Några exempel ges i rapporten.  
 
För trendanalyserna och de simulerade provtagningarna för trendanalys har två-sidiga 
regressionsanalyser använts. Om man vill t ex vill undersöka om ett förbud haft avsedd 
förväntar man sig en minskande trend eller ingen trend alls, knappast en ökande trend. Då 
skulle man kunna motivera en ensidig regressionsanalys. I så fall ökar powern och de 
provstorlekar som beräknats är alltså överskattade. 
 
För en del ämnen som utfasats eller förbjudits under övervakningsperioden kan man förvänta 
sig trendbrott. För att undersöka om dessa trendbrott är signifikanta har en metod för 
”Change-point detection” använts (Sturladottir et al., 2015). Metoden kan anpassas på olika 
sätt. I de fall metoden använts i denna rapport har en tidsserien delats i två delar med två 
loglinjära regressionslinjer. Den första linjen har anpassats till de första 4 åren, den andra 
linjen till de resterande åren och spridningen runt de bägge linjerna (residual-variansen) har 
registrerats. Därefter har den första linjen anpassats till de 5 första åren och den andra till 
resten. Så fortsätter proceduren tills det bara återstår 4 år för den andra linjen. Därefter 
kontrolleras om den kombination av regressionslinjer som visade den lägsta residual-varian-
sen förklarar signifikant mer av den totala variationen i koncentration än en regressionslinje 
för hela perioden med en F-test. Härvid kompenserar man för att flexibiliteten för två linjer är 
större och att man därför förväntar sig en lägre variation, än för en linje.  
 
För att detektera icke-linjära trender har även en smoother anpassas till data och testats om 
den förklara signifikant mer av variationen i koncentration än en log-linjär regression 
(Nicholson et al., 1995). En smoother i sin enklaste form kan bestå av ett glidande medel-
värde med ett fönster av 3, 5 eller 7 år. Smoothern jämnar ut slumpmässig/oförklarad mellan-
årsvariation men kommer att kunna följa systematiska förändringar på ett mer flexibelt sätt än 
en regressionslinje. Smootherns mer följsamma egenskaper tas hänsyn till vid den statistiska 
analysen så att smoothern bara blir signifikant när det föreligger systematiska icke-linjära 
trender. 
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För att simulera samlingsprov (poolade prov) har aritmetiska medelvärden bildats. Medel-
värden som bildats från enskilda analyserade prov underskattar mellanårsvariationen i 
jämförelse med äkta poolade prov där analysfelet kommer att läggas till varje analyserad pool. 
För att kompensera för denna underskattning har ett simulerat analysfel lagts till de 
simulerade provresultaten. 
 
För att analysera olika störfaktorers inverkan på uppmätta koncentrationer och för att 
normalisera dessa koncentrationer som om störfaktorerna vore konstanta har 
multipelregression använts. 
 
I syfte att eventuellt detektera delpopulationer med förhöjd exponering testades PFAS-resultet 
i serum för bimodalitet enligt en metod föreslagen av Larkin (1979).  
 
 
Resultat från det nuvarande programmet 
 
Med nuvarande upplägg, hur snabbt kan -förändring på 5 % per år upptäckas? 1 % per år? 
Hur mycket kan man vinna på att justera mätresultat för störfaktorer 
 
Tidserierna för modersmjölk i det här studerade materialet är mellan 13 och 15 år långa (för 
serum 14-17 år). I modersmjölk visade tidsserierna för alla undersökta ämnen (utom för BDE-
153) signifikant minskande medelkoncentrationer. Minskningshastigheten låg mellan 5 och 
10% per år. Tidsseriernas längd, spridning och minskningstakt är alltså tillräckliga för att 
mycket tydligt visa signifikanta trender. CV för de individuella ojusterade mätresultaten runt 
en log-linjär regressionslinje låg mellan 29 och 94%. Vad händer om man har kortare 
tidsserier med lägre förändringstakt, poolar prov eller glesar ut provtagningsfrekvensen?  
 
Eftersom de uppmätta koncentrationerna påverkas av andra variabler än tiden, försvåras 
tolkningen av tidsserier. Om sambanden mellan koncentration och störfaktorer (ålder, BMI 
osv) är kända och värden för störfaktorerna registreras så kan man uppskatta 
koncentrationerna som om störfaktorerna vore konstanta. För att justeringen ska ha en 
betydande effekt på den statistiska styrkan för att upptäcka, exempelvis trender, krävs att 
sambandet mellan uppmätta koncentrationer och de störvariabler (confounders) som ska 
justeras för, är relativt stark och att det finns tillräckligt stora skillnader i störvariablerna. Om 
störvariablernas fördelning över tid varierar kan även trenden vid en trendanalys förändras.  
 
För dioxiner, PCB:er, DDE, DDT, HCB, b-HCH i modersmjölk är sambanden signifikanta 
och justeringen har en märkbar positiv effekt på den statistiska styrkan. För PBDE:er och 
HBCD är sambanden mellan koncentration och störvariabler mycket svagare och justeringen 
har ingen större betydelse. 
 
När det gäller PBDE-erna i serum där de uppmätta koncentrationerna är nära eller under LOQ 
och där störvariablerna endast utgörs av fetthalt och ålder, är dessa samband svaga och 
skillnaderna mellan justerade och ojusterade värden blir följaktligen obefintlig eller i alla fall 
inte stor.  
 
 
Dioxiner och dioxinlika föreningar i modersmjölk 
För dioxiner, dibensofuraner och summa dioxinlika föreningar ligger spridningen runt 40%. 
Det leder till att man bör kunna upptäcka en förändring på lite mindre än 3% under en 10-års 
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period, förutsatt att man fortsätter att analysera lika många prov som idag. Om man justerar 
för viktiga störfaktorer kan CV sänkas till mellan 30-35% vilket gör tidsserierna kan upptäcka 
årliga förändringar ned till ca 2-2.5% med nuvarande upplägg. För de ojusterade tidsserierna 
får man räkna med att mäta under 7-8 år för att upptäcka en årlig förändring av 5%, för 
justerade serier 6-7 år. För att upptäcka en årlig förändring av 1 % krävs 20 år eller mer, för 
de justerade serierna ca 16 år och mer (Tabell 1).  
 
För dioxiner och dioxinlika PCBer kan man alltså tjäna upp till 1 år och öka känsligheten 
mellan 0.1 – 0.6 %/år om man justerar för störvariabler (ålder, BMI, viktökning) och mellan 
4-8 år om man analyserar individuellt och justerar för störvariabler jämfört med att ta poolade 
prov om man vill upptäcka en årlig procentuell förändring ned till 5% per år med 80% power. 
 
Man bör sträva efter att ha ett flertal individer varje år. Om så hade varit fallet skulle 
spridningen för dioxiner kunnat minskas och styrkan och precisionen ökats ytterligare något, 
se nedan. 
 
Dioxinlika PCB:er  
Här varierar CV mer och är högre, mellan (29% för CB-77) 47% (CB-118) och 80% (CB-
105). För CB-77 ligger koncentrationerna nära eller under LOQ och därför kan man 
misstänka att CV är underskattad. En del av dessa PCB:er är analyserade i betydligt fler 
individer (CB-105, CB-118, CB-156, CB-167). Detta kompenserar för den större variationen. 
För dioxinlika PCB:er bör man kunna detektera förändringar på mellan 2.5 och 4.5% per år. 
För justerade värden mellan 2 och 4%.  
 
Andra PCB:er, DDT, HCB och ß-HCH  
CV varierar mycket. CB-28 som ligger nära eller under LOQ, sticker ut med ett CV på 93%. 
Justering för störvariabler har ingen nämnvärd effekt. Det tar 10 år att upptäcka en förändring 
på 5% per år och ca 30 år för en förändring på 1%. De övriga visar ungefär samma siffror som 
för dioxinerna. HCB visar den lägsta spridningen och serien kan upptäcka en förändring på 
bara 1.7% per år under en 10 års period och skulle kunna upptäcka en förändring på 1 % om 
man mäter under 15år.  
 
PBDE:er och HBCD 
För PBDE:erna mätta i modersmjölk är sambandet med störfaktorer svagt eller obefintligt, 
justering har ingen märkbar effekt. 
 
I serum är många av de uppmätta koncentrationerna nära eller under LOQ. Det ger en ökad 
spridning och en lägre precision. Man ser ingen effekt av justering (Tabell 2). Däremot verkar 
det som en del extremvärden kan neutraliseras genom att använda medianer (Fig. xx). 
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 Ojusterade    Justerade     Poolade AM1 

Mjölk CV 
(%) 

LDT 
(%) 

Antal 
år 5% 

Antal 
år 1% 

CV 
(%) 

LDT 
(%) 

Antal 
år 5% 

Antal 
år 1% 

LDT 
(%) 

Antal 
år 5% 

Antal 
år 1% 

PCDD/F 39 2.8 7 20 30 2.2 6 17 6.6 12 32 
PCDD 38 2.7 7 20 28 2.0 6 16 6.3 12 31 
PCDF 45 3.2 8 35 37 2.6 7 19 8.7 14 38 
sTEQ 41 2.8 7 20 30 2.1 6 17 5.2 11 27 
sDL-PCB2 49 3.3 8  38 2.6 7  5.0   
CB-77 29 2.0 6 16 28 1.9 6 16 8.3 14 37 
CB-126 53 3.5 8 23 44 2.9 8 21 4.4 10 25 
CB-169 59 3.9 9 25 43 2.9 8 21 5.2 11 28 
CB-105 80 4.3 10 27 69 3.8 9 25 9.1 15 39 
CB-118 47 2.7 7 20 39 2.3 7 18 5.6 11 29 
CB-156 55 3.2 8 22 39 2.3 7 35 8.1 14 36 
CB-167 66 3.7 9 24 51 2.9 8 21 8.1 14 36 
            
CB-28 93 4.9 10 29 91 4.8 10 29 20 23 64 
CB-138 45 2.6 7 19 35 2.1 6 17 4.5 10 25 
CB-153 48 2.8 7 20 35 2.1 6 17 4.7 10 26 
CB-180 52 3.0 8 21 33 2.0 6 16 4.9 10 26 
DDE 61 3.4 8 23 52 3.0 8 21 10 15 41 
DDT 68 3.8 9 24 63 3.5 9 23 11 17 45 
HCB 29 1.7 6 15 25 1.5 5 14 5.3 11 28 
ß-HCH 43 2.5 7 19 36 2.1 6 17 4.3 10 24 
            
BDE-47 91 5.0 11 29 90 5.0 11 29 11 16 44 
BDE-99 72 4.2 9 26 71 4.1 9 26 16 20 54 
BDE-100 94 5.2 11 30 94 5.2 11 30 12 17 46 
BDE-153 57 3.4 8 23 74 3.2 8 22 8.3 14 37 
HBCD 87 5.6 11 31 86 5.6 11 31 15 19 52 
Tabell 1A. LDT= minsta årlig procentuell förändring, vid 10års provtagning och 80% power (log-linjär 
regressions analys). Antal år= som krävs för att upptäcka en årlig förändring ned till 5% per år med en power av 
80%. Observera att styrkan inte bara beror på spridningen utan också på antalet prov som analyserats. Antalet 
prov varierar mellan olika ämnen (se Tabell 1B) vilket gör att det inte finns ett entydigt samband mellan 
spridning (CV) och de andra kolumnerna tabellen om man jämför ett ämne med ett annat. 
1 För att göra poolerna realistiska har ett analysfel på 10% adderats till de aritmetiska medelvärdena, detta 
innebär ett slumpmässigt inslag som gör att värden för de simulerade poolerna kan variera något mellan olika 
försök. Tabellen redovisar ett troligt utslag vid analys av 1 poolat prov per år. 
2 År 2003 borttaget. 
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 N 
tot 

År Ojusterade Justerade  

Mjölk   CV 
(%) 

LDT 
(%) 

Antal 
år 5% 

Antal 
år 1% 

CV 
(%) 

LDT 
(%) 

Antal 
år 5% 

Antal 
år 1% 

PCDD/F 302 14 39 3.2 8 22 30 2.4 7 18 
PCDD 302 14 38 3.1 8 21 28 2.3 7 18 
PCDF 302 14 45 3.6 9 24 37 3.0 8 21 
sTEQ 294 13 41 3.2 8 22 30 2.4 7 18 
CB-77 329 14 29    28    
CB-126 338 14 53 3.9 9 25 44 3.3 8 23 
CB-169 329 14 59    43    
CB-105 471 15 15    69    
CB-118 471 15 47    39    
CB-156 457 15 55    39    
CB-167 471 15 66    51    
           
CB-28 458 15 93    91    
CB-138 471 15 45    35    
CB-153 458 15 48    35    
CB-180 458 15 52    33    
DDE 411 13 61 3.9 9 25 52 3.4 8 23 
DDT 411 13 68    63    
HCB 411 13 29 2.0 6 16 25 1.7 5 18 
ß-HCH 413 13 43    36    
           
BDE-47 422 15 91 5.7 11 32 90 5.7 11 32 
BDE-99 422 15 72    71    
BDE-100 422 15 94    94    
BDE-153 422 15 57 3.9 9 25 74 3.7 9 24 
HBCD 324 15 87 6.3 12 34 86 6.3 12 34 
Tabell 1B. LDT= minsta årlig procentuell förändring, vid 10års provtagning och 90% power (log-linjär 
regressionsanalys). Antal år= som krävs för att upptäcka en årlig förändring ned till 5% per år med en power av 
80%. Observera att styrkan inte bara beror på spridningen utan också på antalet prov som analyserats. Antalet 
prov varierar mellan olika ämnen vilket gör att det inte finns ett entydigt samband mellan spridning (CV) och de 
andra kolumnerna i tabellen om man jämför ett ämne med ett annat. 
1 Instrumentvärden använda även under LOQ 
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PFAS i serum 
 

 Ojusterade    Justerade     

Serum CV 
(%) 

LDT 
(%) 

Antal 
år 5% 

Antal 
år 1% 

CV 
(%) 

LDT 
(%) 

Antal 
år 5% 

Antal 
år 1% 

BDE-47 (a) 40 8.4 14 41 35 7.5 13 37 
BDE-47 (b) 216 32 31 89 220 32 32 90 
BDE-99 (a) 48 10 16  45 9.5 15  
BDE-99 (b) 508 46 39  474 45 38  
BDE-100 (a) 58 12 18  48 10 16  
BDE-100 (b) 287 37 34  267 36 33  
BDE-153 30 6.3 12  27 5.8 11  
BDE-209 61 13 18  61 13 18  
HBCD (a) 54 11 17  51 11 16  
HBCD (b) 224 32 32  221 32 32  
 * **       
PFBS 77 32       
PFHxS 12 4.8       
PFOS 13 5.3       
PFOA 15 6.0       
PFNA 7.9 3.2       
PFDA 16 6.8       
PFUnDA 9.5 3.9       
PFDoDA 18 7.6       
PFTrDA 22 9.3       
Tabell 2. Samma som Tabell 1 fast för serum (poolade prov) istället för modersmjölk. (a) uppmätta värden under 
LOQ ersatta med LOQ/2. (b) värden under LOQ har fått behålla sina instrumentvärden trots osäkerheten i 
resultaten. OBS. *Spridningarna för PFAS i serum är beräknad på poolade prov, är därför lägre än och ej 
jämförbara med individuella prov. **LDT är beräknad för de fall trenden skulle vara loglinjär och baserad på 
lika många poolade prov som i det aktuella materialet.  

 
 

Justering för kovariater av poolade prov 
Vid analys av poolade prov kan ingen regerätt kovariansanalys göras. Man kan inte testa eller 
ta hänsyn till förändringar i sambanden mellan uppmätt koncentration och variabler som 
ålder, BMI och viktökning förändras över tid. Om man förutsätter att sambanden är konstanta 
skulle man dock kunna justera poolade prov för medelålder, medel-BMI och medelviktökning 
kan. 
 
Sambanden för PCDD/F och de tre uppräknade variablerna testades för tre tidsperioder (Fig. 
0a). Sambanden var förhållandevis lika och starka för de tre tidsperioderna med undantag av 
viktökning som inte visade ett signifikant samband för mellanperioden 1999-2005. 
 
Justering utfördes för PCDD/F och PCDD med hjälp av medellutningarna för hela perioden. 
Effekten var tämligen obetydlig (en reduktion av mellanårsvariansen med 1%) eller obefintlig 
som för PCDF (Fig. 0b) jämfört med effekten av justeringen för de enskilda proven (9%) (Fig 
A1, A2). Om man adderar ett analysfel på de poolade proverna drunknar den lilla effekten av 
justering för kovariater. 
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Figur 0a. Sambanden mellan koncentration och ålder, BMI och viktökning har undersökts 
för tre olika tidsperioder. Sambanden pekar åt samma håll och är relativt lika för de tre 
jämförda perioderna. Ålder är den klart viktigaste störfaktorn. 
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Figur 0b. Simulerade poolade prov, ojusterade och justerade för ålder, BMI och viktökning. 
Analysfel har inte lagts till, detta föra att undvika att effekten av justeringen dränks av analysfelet. 
År 2003 har exkluderats pga för liten provstorlek. A) PCDD/F pg/g TEQ lw, B)PCDD/F justerade 
för kovariater, C) PCDD pg/g TEQ lw, D) justerade för kovariater, E) PCDF pg/g TEQ lw, F) 
justerade för kovariater, G) CB-126 pg/g TEQ lw, H) justerade för kovariater. 
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Provstorlek och provtagningsfrekvens för att upptäcka en 1% eller 5% förändring/år efter 10 år 
med en power av 80%?  
 
Hur påverkas detta av hur ofta man provtar (samplingsfrekvens, varje, vartannat, vart tredje eller vart 
fjärde år)? 
 
Kan vissa trender följas med färre kemiska analyser utan att tappa för mycket statistisk power. 
Analysera mer sällan eller färre prover oftare? 
 
För att resonera kring dessa frågor har syntestiska mätvärden producerats med en känd 
spridning och lutning (Fig. 1). Spridningar på 50%, som motsvarar verkligheten för PCB:er 
som inte ligger alltför nära LOQ. En spridning på ca 30% gäller ungefärligt för exempelvis 
dioxiner efter justering för störvariabler. De flesta av de uppmätta spridningarna ligger nära 
30 eller 50% eller mellan dessa spridningar, före eller efter justering (Tabell 1). Undantagen 
som visar betydligt högre spridning är ämnen som ligger nära eller under LOQ (ibland 
innebär dock ersättning av värden under LOQ med en konstant (LOQ/2) att variansen 
underskattas). Årlig förändringar på 5 resp. 1 % har undersökts. Förmågan att upptäcka en 
signifikant lutning (sann) har undersökts genom att simulera slumpmässing provtagning varje 
vartannat, vart tredje eller vart fjärde år. Antaget är att lika många prov tas varje år. För varje 
provstorlek har 5000 simulerade provtagningar och regressions analyser genomförts. Vidare 
har också undersökt vad som skulle ha hänt om man istället poolat prov (det kemiska 
analysfelet har kompenserats för vid ett analysfel på 10%).  
 
Figurerna visar att sannolikheten att upptäcka den sanna trenden (powern) i början ökar 
snabbt för en liten ökning i antalet prov. För att öka powern från 80 till 90 eller 95% krävs 
betydligt fler prov. 
 
50% variation för de individuella mätresultaten runt regressionslinjen  
För att upptäcka en sjunkande trend på 5% under en 12-års period, krävs vid provtagning 
varje år ca 6 individuella prov /år, vartannat år ca 13 och vart tredje år ca 20, vart fjärde år ca 
30 individuella prov (5 ggr fler) (Fig.2). För poolade prov blir resultatet betydligt sämre om 
man drar ned på provtagningsfrekvensen. Vid årlig provtagning är skillnaden mot individuella 
prov inte stor, det krävs i genomsnitt 7 individer i poolen om 1 pool per år analyseras. Vid 
analys vartannat år krävs ca 23 individer varje år, vart tredje nästan 90. Om man analyserar 
poolade prov vart fjärde år blir det endast 3 mättillfällen om man lägger på ett analysfel på 
10%, hjälper det inte att öka antalet analyser, det blir meningslöst (Fig.3D). Man bör i så fall 
analysera fler pooler. Mer effektivt är att analysera 2 eller 3 poolade prov (Fig. 3E-L). Det 
kräver prov från fler individer varje år men ett begränsat antal kemiska analyser. Analysfelet 
kommer att få en relativt större betydelse om vi poolar proven, men det vägs upp om man 
analyserar något fler poolade prov. I de här simuleringarna har ett analysfel på 10% antagits 
vilket för de flesta organiska ämnen är något i underkant (Bignert et al., 2014a).  
 
För att upptäcka en minskning på 1% per år krävs ca 400 analyser vid årlig analys. Om man 
istället för 2-sidig test använder en 1-sidig test minskar antalet till drygt 300 vilket fortfarande 
är mycket.  
 
30% variation för de individuella mätresultaten runt regressionslinjen: 
Med en spridning på 30 %, krävs betydlig färre prov per år jämfört med om spridningen är 
50%. I exemplet i Fig 4b så krävs 2, 5, 7 resp. 10 analyser per år vid provtagning varje, 
vartannat, var tredje resp. vart 4:e år. Även en 1-% förändring går att upptäcka om 
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spridningen kan minskas till ca 30% (Fig.4b), men antalet individuella analyser ökar markant: 
60, 100, 135 och 630 med minskande analysfrekvens.  
  
90% variation för de individuella mätresultaten runt regressionslinjen: 
Med en spridning på 90 %, motsvarande exempelvis CB-28, BDE-47, BDE-100 och HBCD, 
krävs betydlig fler prov per år jämfört med om spridningen är 30 eller 50%. I exemplet i Fig 
5c, krävs 14, 27, 54 resp. 70 individuella analyser per år vid provtagning varje, vartannat, var 
tredje resp. vart 4:e år för att upptäcka en trend på 5% per år.  
 
Påpekas bör också att tidsupplösningen minskar drastiskt vid snabba förändringar med en 
lägre provtagningsfrekvens och korta undersökningsperioder. Effekten av en utglesad av 
provtagning blir mycket större för en 6-årsperiod än för en 24-års period. Om man funderar på 
en utglesning av provtagningen får man rikta in sig på långsiktig övervakning kanske 20 år 
istället för 10. Om man av budgetskäl tvingas minska insatsen är det förmodligen effektivare 
att minska den årliga provstorleken men att bibehålla årlig provtagningen. Provbankning kan 
vara en möjlighet att behålla möjligheten för en framtida retrospektiv analys med årliga prov 
om man för dagen inte har råd att analysera allt det man skulle vilja.  
 
Utglesningsfrågan är dock mer komplex än så eftersom det kan finnas anledning att glesa 
ut/avsluta trendövervakning på grund av att substansen ifråga har minskat så mycket att den 
inte längre kan bedömas utgöra någon risk för miljön och hälsan. Denna fråga tas dock inte 
upp i detta projekt, som enbart fokuserar på studieupplägg och statistisk utvärdering. 
 
 

 
Figur 1. För att undersöka hur spridning och lutning samt provtagningsfrekvens 
påverkar den statistiska styrkan vid tidsserieanalys, genererades 4 data set med 450 
simulerade lognormalfördelade observationer per år under en 12-årsperiod.  A) 
CV=50%, b=5%, B) CV=50%, b=1%, C) CV=30%, b=5%, D) CV=30%, b=1%..  
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Figur 2. Utgående från en spridning på 50%, har undersökts hur stor sannolikheten är 
(power) för att upptäcka en trend på 5% per år under en 12-års period för olika 
provstorlekar av individuella prov. (A) provtagning varje år; (B) vartannat år; (C) vart 
tredje år; (D) vart fjärde år 
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Figur 3. För en spridning på 50%, har undersökts hur stor sannolikheten är (power) 
för att upptäcka en trend på 5% per år under en 12-års period för olika 
provstorlekar. Poolade prov med en analysosäkerhet på 10%. (A) provtagning varje 
år; (B) vartannat år; (C) vart tredje år, E-H) 2 poolade prov varje år, vart och ett 
med det antal individuella analyser som föreslås för att upprätthålla en styrka på 
80%, I-L) 3 poolade prov varje år. 
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Figur 4. För en spridning på 50%, har undersökts hur stor sannolikheten är (power) 
för att upptäcka en trend på 1% per år under en 12-års period för olika 
provstorlekar. Individuella prov (A) provtagning varje år; (B) varje år, 1-sidigt test 
 
 

 
Figur 5a. Utgående från en spridning på 30%, har undersökts hur stor sannolikheten är 
(power) för att upptäcka en trend på 5% per år under en 12-års period för olika 
provstorlekar av individuella prov. (A) provtagning varje år; (B) vartannat år; (C) vart 
tredje år; (D) vart fjärde år 
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Figur 5b. Utgående från en spridning på 30%, har undersökts hur stor sannolikheten är 
(power) för att upptäcka en trend på 1% per år under en 12-års period för olika 
provstorlekar av individuella prov. (A) provtagning varje år; (B) vartannat år; (C) vart 
tredje år; (D) vart fjärde år 

 
 

 
Figur 5c. Utgående från en spridning på 90%, har undersökts hur stor sannolikheten är 
(power) för att upptäcka en trend på 5% per år under en 12-års period för olika 
provstorlekar av individuella prov. (A) provtagning varje år; (B) vartannat år; (C) vart 
tredje år; (D) vart fjärde år 
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Instrumentvärden eller ersättning av LOQ med LOQ/2? 
Hanteringen av mätresultat som hamnar under kvantifierings- eller detekteringsgränsen (LOQ 
/LOD) är inte standardiserad och flera olika metoder används (Helsel, 2005), med i vissa fall 
påtagligt olika resultat för tolkningen av exempelvis tidsserier (Bignert, 2014). 
  
Ett allmänt känt fenomen vid tidsseriestudier som pågått under en längre tid när 
analysmetodiken utvecklats och även LOQ har kunnat sänkas är att synbarligen signifikanta 
negativa trender kan introduceras trots att alla uppmätta koncentrationer har legat under LOQ 
under hela övervakningsperioden. För BDE-99 (Fig. A25) ser vi tecken på motsatsen, där har 
LOQ höjts från 4,4 till 9,7 runt 2011. Kanske beror detta på ändrad provmängd? Det ger 
upphov till en signifikant ökande trend med LOQ/2 jämfört med instrumentvärdena som ger 
signifikant minskande trend.  
 
För BDE-100 ger instrumentvärdena en minskande trend på -8.2%/år (svagt signifikant, 
p<0.024) (som i och för sig precis försvinner när man justerar för ålder och fetthalt, p<0.06) 
medan LOQ ersatt med LOQ/2 ger en genomsnittlig förändring på -2.0 – -2.5% (efter och före 
justering, ej signifikant, p < 0.06). Alltså en betydligt större förändring med 
instrumentvärdena (men också osäker). 
 
I figurerna A24-A26 samt i A29 ges exempel på skillnader i analysresultat beroende på om 
värden under LOQ/LOD ersatts med LOQ/2 eller uppmätta instrumentvärden (med stor 
osäkerhet). Det framgår tydligt av resultaten från multipelregressionen att fettprocenten i 
provet får mycket större betydelse för att förklara variationen i koncentration (uttryckt på 
fettviktbasis) i det fall LOQ/2 använts. Åtminstone en del av denna korrelation är imaginär 
och kan naturligtvis förklaras av att koncentrationen på fettviktsbasis beräknas genom att dela 
ett mer eller mindre konstant värde (LOQ/2) med fettprocenten. 
 
Spridningen runt regressionslinjen ökar markant när instrumentvärden används vilket också 
minskar den statistiska styrkan för att upptäcka trender å andra sidan kan en reell trend 
förstärkas och på så sätt öka styrkan. Spridningen som rapporteras i de fall LOQ/2 används 
kan antas vara starkt underdriven eftersom vi ersatt en variabel koncentration mer eller mindre 
med en konstant. Det riskerar att överdriva styrkan att upptäcka trender.  
 
Trots att instrumentvärdena är mycket osäkra under LOQ görs inte tolkningen av tidsserierna 
säkrare av att ersätta dem med en ganska godtycklig (Helsel, 2005) konstant, exempelvis 
LOQ/2. Ett bättre alternativ vore att använda instrumentvärden och förse tolkningen av 
tidsserier med en varningstext och märka ut LOQ i diagrammen. Spridningen ökar också med 
instrumentvärdena och vi får automatiskt en sämre men reell styrka. 
 
 
Extrema värden, åtgärder?  
Inflytandet av extrema värden minskar när fler prov analyseras. Vid poolning av enskilda 
prov händer samma sak men det blir naturligtvis svårare att upptäcka och undvika inflytande 
av extremvärden. Man får heller inte glömma att poolningen inte hjälper mot extrema värden 
som beror på den kemiska analysen. 
 
Aritmetiska medelvärden bör i allmänhet undvikas vid statistisk bearbetning av miljögiftsdata 
eftersom vi alltid kan förvänta oss högerskeva fördelningar av individuella mätvärden och 
därför kan geometriska medelvärden generellt rekommenderas. Geometriska medelvärden är 
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också mindre känsliga för extremt höga värden men kan påverkas om det finns värden som 
inte hör till den normalpopulation man studerar, exempelvis individer som exponerats från en 
punktkälla som inte är representativ för det område man vill studera. Extrema värden (”true 
outliers”) kan också uppstå exempelvis genom rena mätfel. 
 
Medianer tar effektivt bort inflytande från extremvärden men bör bygga på tillräckligt många 
individer som kan representera den studerade populationen.  
 
Extrema årsmedelvärden kan alltså uppstå genom att antalet individer vissa år är mycket litet 
och alltså ger en högst osäker skattning av det sanna medelvärdet. Ett sätt att undvika en ökad 
spridning av denna orsak är att medelvärdena måste innehålla ett minimum av mätvärden. I 
exemplet ovan sattes kravet på minst 6 mätvärden i varje medelvärde. År 2003 analyserades 
endast en person. Om man tillämpar regeln om minst 6 kommer 2003 års mätvärde att slås 
ihop med 2004 års mätresultat (ett medelvärde bildas även för årtalen). Med denna åtgärd 
ökar känsligheten för att upptäcka förändringar med en power på 80%. Minsta detekterbara 
trend (LDT) minskar från 7.2>5.1% PCDD/F; 6.5>5.4 PCDD; 9.8>5.5 PCDF; 4.4 >4.7 sTEQ 
(ingen minskning)(Jämför fig2 med A1, A2a-b, A10). Effekten av hopslagningen (minst 6 
individer i varje medelvärde eller pool) är påtaglig och större än effekten av justeringen för 
störfaktorer (ålder, BMI osv.). Den enskilda individen som analyserades 2003 hade låga men 
inte extremt låga koncentrationer av PCDD och PCDF. Eftersom det inte fanns några 
individer från den övre delen av den förväntade fördelningen som kunde väga upp det relativt 
låga värdet, ökade spridningen av medelvärdena (poolerna) och försämrade styrkan i 
tidsserierna för dioxiner. Koncentrationerna av dl-PCB:er, råkade hamna nära det förväntade 
medelvärdet och därför uteblev den positiva effekten av hopslagningen för tidsserien PCDD/F 
+ dl-PCB.  
 

 
Figur 6. PCDD/F och dl-PCB i mjölk över tid. Årsmedelvärden baserade på minst 6 
individer.  
 
 
Extremvärden kan häröra från värden långt ut i svansen på en högerskev fördelning eller 
utgöra värden från en annan statistisk population än den som undersöks (extrema exv. m a p 
störvariabler) eller vara resultat från exempelvis rena läs eller skrivfel. 
 



20 

Vid högerskeva fördelningar påverkas geometriska medelvärden mindre av extremvärden än 
aritmetiska. Medianer är okänsliga mot alla typer av extremvärden. Om man använder 
medianer istället för aritmetiska medelvärden så minskar i allmänhet spridningen av års-
median jämfört med årsmedelvärden. I fig. 1 har tre olika metoder för att detektera trender 
använts: 1) loglinjär regressionsanalys, 2) trepunkts glidande medelvärdes ”smoother” 3) 
”Change-Point detection”. Om man jämför spridningen runt smoothern resp. de två trend-
linjerna i CP-analysen så ser man att spridningen minskar påtagligt (utom för BDE-47) när 
man byter från aritmetiskt medelvärde till median (Fig. 1, Tabell 1) 
 
 BDE-47 (%) BDE-99 (%) BDE-100 (%) BDE-153 (%) HBCD (%) 

AM,CV(sm) 24 27 17 14 30 
Md, CV(sm) 24 18 14 8.2 17 
      
AM,CV(cp) 20 31 21 15 29 
Md, CV(cp) 21 24 12 8.9 18 
Tabell 3. Tabellen visar skillnaden mellan att använda aritmetiskt medelvärde jämfört med medianer. För detta 
krävs en referenslinje att mäta residualvariansen mot. Om man kan förvänta sig en log-linjär förändring kan en 
regressionslinje användas men för icke-linjära trender fungerar inte detta så bra. Här har använts dels variationen 
runt en smoother dels variationen i förhållande till en tvådelad regressionslinje efter en sökande efter en 
signifikant brytpunkt (”change-point detection (cp)”) om ingen signifikant brytpunkt kunde detekteras används 
istället en vanlig log-linjär regressionslinje.  

 
 
 
Icke-linjära trender 
Om en undersökning avser att studera hur koncentrationerna i en matris förändras efter ett 
förbud eller en utfasning av ett miljögift eller hur koncentrationer av nya oreglerade ämnen 
med en stadigt ökande produktion uppträder kan man analysera trender med log-linjär 
regressionsanalys som mäter storleken av procentuella förändringar över tid. Om studie-
perioden omfattar både perioder av ökning och minskning eller om det sker en markant ut-
planing av koncentrationerna efter en viss tidpunkt så passar inte vanlig regressionanalys så 
bra. 
 
Det finns alternativa metoder för att upptäck icke-linjära förändringar över tid. I några 
exempel (Fig. 1, A5-A6, A30-A32) presenteras två alternativ för att upptäcka icke-linjära 
trender.  
 
En smoother kan anpassas till data och testas om den förklara signifikant mer av variationen i 
koncentration än en log-linjär regression (Nicholson et al., 1995). Se en beskrivning i metod-
kapitlet ovan. 
 
Även en metod för att upptäcka brytpunkter som föreslagits av Sturladottir et al.(2015) har 
använts. Se en beskrivning i metodkapitlet ovan samt figurerna (A30-A32)  
 
För att upptäcka icke-linjära trender och trendbrott har både aritmetiska medelvärden och 
medianer använts (Figur 7). Medianerna ger ett mindre spretigt resultat.  
 
I poolade prov är bidraget till totalvariansen från biologiska störvariabler begränsat genom att 
flera enskilda individer ingår och poolens värde (medelvärdet blir mycket stabilare). Bidraget 
från det kemiska analysfelet blir relativt sett större. Vi utgår från att det bidraget från de 
biologiska variablerna är betydligt större så att vi kan uppnå kostnadseffektivitet med 
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poolning förutsatt att kostnaden för den kemiska analysen är betydligt högre än kostnaden för 
insamling och provberedning av enskilda prov samt att vi inte är intresserade av den totala 
spridningen i sig eller av att studera samband mellan olika variabler och koncentration 
(Bignert et al., 2014_a). 
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Figur 7. PBDE:er och HBCD i poolade prov av serum över tid baserade på aritmetiska medelvärden 
(övre figur), medianer (mitten), poolade prov med minst 6 analyserade pooler (sammanslagna år) i 
varje punkt(nedre figur) .  

 
 



23 

Dioxiner, furaner och dioxinlika PCB:er samt CB-153 
 
Smoothern antyder att minskningen avstannat under de tre-fyra senaste åren. Signifikanta 
brytpunkter hittas för PCDD/F och för summa dioxiner + DL-PCB år 2008, varefter 
minskningen ser ut att ha avstannat (Fig.8a). Samma årtal gäller för summa DL-PCB och CB-
126 (Fig.8b) 
 

 
Figur 8a. Dioxiner och dioxinlika (pg/g fett) föreningar över tid har analyserats för eventuella 
brytpunkter (lila linjer) och icke-linjära trendkomponenter (smoother, gröna linjer) baserade på 
medianer. 2003 års enstaka prov är borttaget. En brytpunkt indikeras år 2008 för PCDD/F och 
summan PCDD/F och DL-PCB  
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Figur 8b. PCB-föreningar i modersmjölk, förändring över tid har analyserats för eventuella 
brytpunkter (lila linjer) och icke-linjära trendkomponenter (smoother, gröna linjer) baserade på 
medianer. A) DL-PCB TEQ (pg/g fett), B) non-ortho 3,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl, CB-126 TEQ 
(pg/g fett), C) mono-orto 2,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl CB-118 TEQ (pg/g fett), D) di-orto 
substituerad 2,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl CB-153 (ng/g fett). Brytpunkter indikeras år 2008 för 
summan DL-PCB och för CB-126, år2002 för CB-118 och år 2009 för CB-153 
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Klorpesticider/metaboliter i modersmjölk 
Endast för HCB indikeras en brytpunkt år 2002 (Fig. 8c). 
 

 
Figur 8c. Klorpesticider/metaboliter (ng/g fett) föreningar över tid har analyserats för eventuella brytpunkter (lila 
linjer) baserade på medianer. Endast för HCB indikeras en brytpunkt år 2002 
 
 
 
PBDE:er, HBCD 
För BDE-47 så ökar den sjunkande markant efter 2004, för BDE-99 kan man inte se ett tydligt 
trendbrott, för BDE-100 börjar halterna sjunka ordentligt först efter 2004. För BDE-153 
kommer ett tydligt trendbrott, från ökande till minskande runt 2002-2004. För HBCD 
förefaller trendbrottet komma lite tidigare 2001 (Fig. 8d).  
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Figur 8d. Flamskyddsmedel i modersmjölk. PBDE:er och HBCD över tid baserade på aritmetiska 
medelvärden (ovan) resp. medianer (nedan). Medianer ger i regel betydligt lägre variation (=högre 
styrka)  

 
 
 
PFAS 
För både PFOS och PFOA beräknades brytpunkten till år 2002 (Fig. A30, A31). För PFOS 
ändrades dock trenden från långsamt sjunkande till hastigt sjunkande (Fig. A30) men för 
PFOA ändrades trenden från uppåtgående till sjunkande (Fig. A31). 
 
En signifikant brytpunkt för PFHxS beräknades till 2009 (Fig. A30) 
 
För PFNA är både uppgång och nedgång signifikanta och brytpunkten beräknades till år 2007 
(Fig. A31). För PFDA övergår den signifikant ökande trenden till ingen förändring 2004.  
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Figur 8e. PFAS i serum, poolade prov. Spridning är beräknad i förhållande till en smoother (ej till en 
regressionslinje, men den är kompenserad för att spridningen kan förväntas att alltid vara lägre i 
förhållande till smoothern). Smoothern ritas ut när den förklarar signifikant mer än en 
regressionslinje. 
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Figur 8f. PFAS i serum, poolade prov. Spridning är beräknad i förhållande till en smoother 
(ej till en regressionslinje, men den är kompenserad för att spridningen kan förväntas att 
alltid vara lägre i förhållande till smoothern). Smoothern ritas ut när den förklarar 
signifikant mer än en regressionslinje. 

 
 
 
Skillnader i exponering av delpopulationer i undersökningsmaterialet 
För att upptäcka om det finns inslag från två olika statistiska populationer (exv. ”Bakgrunds-
population” –” speciellt exponerad population”) i ett datamaterial skulle man kunna testa för 
testa för bimodalitet enligt en metod föreslagen av Larkin (1979). 
 



29 

 

 
Figur 9. I exemplet ovan har två populationer med olika medelvärden och normalfördelad spridning runt dessa 
medelvärden genererats. Den i texten nämna rutinen föreslagen av Larkin, förmår identifiera de två 
populationerna.  

 
Försöken att hitta en eventuell delpopulation med ökad exponering för PFAS i serum gav 
flera signifikanta resultat (fig. 8). 
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Figur 8. Antal prov fördelade i koncentrationsintervall. Flera av de undersökta ämnena visade tecken 
på bimodala fördelningar som skulle kunna tyda på ojämn exponering i den undersökta populatio-
nen; PFBS (p<0.04), PFHxS (p<0.02), PFOS (p<0.001), PFOA (p<0.005) och PFUnDA (p<0.03)  

 
 
En annan möjlighet är att statistiskt peka ut observationer som skiljer sig så mycket från 
majoriteten av observationer så att det är osannolikt att de härrör från 
”bakgrundspopulationen”. Outlier-test finns i flera olika varianter, i första hand måste man 
försöka göra ett rimligt antagande beträffande fördelningen av ”bakgrundspopulationen”. Man 
kan också använda en percentil approach där man inte behöver göra dessa antaganden (se exv. 
Foreman, 2014). 
 
Med poolade prover är inte testen för bimodalitet möjlig. Om man har flera pooler kan man 
testa för outliers, men då behöver man ganska många pooler och dessa bör ju vara formade av 
material inom resp. population vilket förutsätter att man redan vet det finns skillnader.  
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Analys av uppmätta resultat i förhållande till gränsvärde 
 
Hur lång tid tar det innan den hälsobaserade referensdosen för dioxiner och dioxinlika 
PCBer underskrids med nuvarande trend för dessa ämnen i modersmjölk? Referensdosen är 
0,7 pg TEQ/kg kroppsvikt och dag för barn och kvinnor i fertil ålder. Omvandlas denna 
referensdos till den halt i kroppsfett som uppnås vid långsiktigt intag på referensdosnivån så 
blir den 5 pg TEQ/g fett. Hur lång tid tar det innan de flesta ligger på eller under 2,5 pg/g 
fett? 
 
För summan av PCDD+PCDF+DL-PCB uttryckt i TEQ har beräknats när det geometriska 
medelvärdet, dvs ca 50% av populationen, passerar 5 resp. 2.5 pg TEQ på fettviktsbasis. Vill 
man vara 95% säker på att medelvärdet passerat kan man använda det övre 
konfidensintervallet för medelvärdet. Vill man vara säker på att 95% av den undersökta 
populationen ligger under gränsvärdet kan man beräkna det övre populationsintervallet. 
 
Med den beräknade lutningen passerar medelvärdet 5 pg TEQ/g fett år 2015. Eftersom 
lutningen är behäftad med en viss osäkerhet kan man beräkna tidpunkt för när det 95% 
konfidensintervallet för de geometriska medelvärdena passerar. Detta sker då 2016. År 2028 
passerar det övre 95% populationsintervallet för den undersökta populationen. Om man 
istället använder de justerade värdena blir konfidensintervallet mindre och gränserna blir 
istället 2014, 2015, 2024 (Fig. 9). Att det första årtalet, blir 2014 istället för 2015, när 
medelvärdet passerar gränsvärdet beror på att lutningen blir något större för de justerade 
koncentrationerna.  
 
Om vi istället beräknar ett årtal för när koncentrationerna med bibehållen minskningstakt bör 
understiga 2.5 pg/g hamnar vi på år 2026, 2029 och 2040 för ojusterade värden och 2038 för 
de justerade värdena 2026, 2028 och 2036.  
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Figur 9. Tidpunkt beräknad genom extrapolering, när medelvärdet, övre konfidensintervallet för 
medelvärdet och övre populationsintervallet skär ett gränsvärde på 5 pg/g för ojusterade och 
justerade koncentrationer (övre delen) resp. 2.5 pg/g (undre delen).  

 
 
 
I exemplet ovan använde vi en minskande trend i en tidsserie för att beräkna när en 
koncentration med en viss sannolikhet kommer att underskrida ett gränsvärde, givet att 
trenden håller i sig. Man kan också undersöka om medelvärdet för ett årsprov prov 
understiger ett givet gränsvärde. Det kan göras med ett "one-sample t-test") (eller för 
medianer med "one-sample Wilcoxon signed rank test"). För ett givet avstånd från gränsvärdet 
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och en given varians (eller CV) kan man beräkna hur många analyser som krävs för att visa 
att medelvärdet med en viss sannolikhet underskrider gränsvärdet. Nödvändiga provstorlekar 
ökar snabbt när man närmar sig gränsvärdet. I figur 10a, kan man se att för en power på 80% 
krävs drygt 25 mätvärden om medelvärdet är 65% av gränsvärdet, om medelvärdet är 70% 
krävs ca 50 mätningar och vid 80% av gränsvärdet ca 265 mätvärden om CV ligger på 50%. 
Om man kan få ned spridningen till 30% krävs betydligt färre mätningar: ca 14, 25 och 185 
(Fig. 10b). 

 

 
Figur 10a. Antal analyser som behövs för att visa att medelvärdet är signifikant under ett 
gränsvärde. Spridningen i exemplet är 50%. Olika medelvärden runt 5. A) Medelvärdet 
65% av gränsvärdet B) 70%, C) 80% 
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Figur 10b. Antal analyser som behövs för att visa att medelvärdet är signifikant under ett 
gränsvärde. Spridningen i exemplet är 30%. Olika medelvärden runt 5. A) Medelvärdet 
65% av gränsvärdet B) 70%, C) 80% 

 
 
 

Slutsatser 
 
Resultaten från den pågående programmet, med dess provstorlekar och upplägg, visar att det 
går att hitta relevanta trender med en acceptabel statistisk styrka (Appendix 1). Om de 
individuella resultaten i modersmjölk justeras för ålder, BMI och viktökning förbättras den 
statistiska styrkan påtagligt. 
 
Om provstorleken för ett enskilt år baseras på enstaka individer kan hela tidsserien påverkas 
negativt på ett märkbart sätt. Detta bör därför undvikas, antingen genom att ta bort år med för 
få prov eller bilda medelvärden av flera år som exempel i rapporten visar.  
 
Om poolade prov används, bör antalet poolade prov per år överstiga 1. Det optimala antalet 
beror på analysfelets storlek i förhållande till biologisk variation, kostnader för insamling och 
provberedning i förhållande till analyskostnader för den kemiska analysen. 
 
Effekten av justering av poolade prov för ålder, BMI och viktökning var i exemplen tämligen 
obetydlig, likaså för poolade serumprov med endast moderns ålder och fetthalt i serum, 
tillgängliga som kovariater. 
 
Det förefaller som om man kan urskilja delpopulationer med olika exponering i materialet 
från Uppsala. För poolade prov går inte dessa förutsättningslösa analyser att göra. 
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APPENDIX 1 
 
 
Trendstudier i modersmjölk och serum 
Nedan följer ett antal trendstudier som ska utvärderas. För varje ämne (eller summa av 
ämnesgrupp) redovisas tre varianter av trendanalys.  
 
I den första panelen visas det råa ojusterade materialet med geometriska medelvärden och 
95% konfidensintervall, en loglinjär regressionsanalys med beräknade spridning runt 
regressionslinjen (CV(lr)) i procent av medelvärdet samt det antal år som undersökningen 
måste pågå för att upptäcka en 5% årlig förändring, den minsta förändring som kan upptäckas 
under en 10 års period (LDT), den uppskattade koncentrationen för det senast analyserade året 
(y(14)) med konfidensintervall.  
 
Den andra panelen visar det troliga utfallet om alla enskilda prov hade analyserats som ett 
årligt samlingsprov. Årsmedelvärdena är aritmetiska medelvärden (för att simulera 
poolningen) till skillnad från medelvärdena redovisade i de andra panelerna som är 
geometriska (eftersom koncentrationerna visar en högerskev log-normal fördelning). 
Medelvärdena i den andra panelen är därför en smula högre jämfört med de andra. Att på 
detta sätt simulera pooler från aritmetiska medelvärden är inte helt rättvis. Det är ju 
totalvariationen som reducerats genom de aritmetiska medelvärdena. I verkligheten läggs ju 
analysosäkerheten på vid analysen av poolerna. Spridningen av poolerna är därför något 
underskattad även om vi kan utgå från att individvariationen (främst biologisk) är betydligt 
större än analysosäkerheten. Skillnaden är inte heller lika stor för alla föreningar, man kan 
t.ex. anta att analysosäkerheten för dioxiner och dioxinlika föreningar är större än de andra 
föreningar som studerats i den här rapporten.  
 
Den tredje panelen visar grovt resultatet av en multiple regression med koncentrationen av det 
undersökta ämnet som beroende variabel och årtal, moderns ålder, BMI, viktökning i kg samt 
viktökning i % av totalvikten som oberoende variabler (störfaktorer). Färgerna i stapel 
diagrammet visar signifikansnivån för sambanden mellan koncentrationen och störfaktorer. 
Lila = p < 0.001, rött = p < 0.01, rosa = p < 0.05, vitt = ej signifikant. Oberoende variabler 
som ej varit signifikanta har oftast tagits bort från den slutgiltiga analysen. Eftersom det finns 
”missing values” bland störfaktorerna kan antalet individer som ingår i multiple regressionen 
och den efterföljande regressionsanalysen på justerade värden variera något beroende på vilka 
störfaktorer som ingår i analysen. R2 och provstorlek redovisas. R2 är justerat så att hänsyn tas 
till antal oberoende variabler som ingår, det innebär att om de oberoende variablerna inte 
förklarar signifikant mycket av variationen i koncentration (beroende variabel) kan R2 
minska. Det betyder också att R2 är något lägre än r2 i den enkla regressionen med justerade 
koncentrationer över tid. De staplar som går mot vänster indikerar ett negativt samband (exv 
stapeln för ”year” i det första exemplet går mot vänster och betyder en signifikant (p< 0.001) 
minskande trend för PCDD/F (med hänsyn tagen också till de undersökta störvariablerna).   
 
I den fjärde panel visas resultat efter justering med de samband som multiple regressionen 
gav, dvs om de oberoende variablerna hade varit konstanta vid resp. medelvärde. Två r2-
värden redovisas, det första gäller om alla individuella värden räknas som oberoende 
observationer, det andra om medelvärden istället bildas innan regressionsanalysen utförs. Det 
andra r2-värdet kan jämföras med r2-värdet som redovisas i den andra panelen med poolade 
prover. 
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Förklaring till uppgifter i figurernas övre vänstra hörn: 
 
n(tot), n(yrs)= det totala antalet analyser och antal år. 
 
slope= årlig förändring i procent med 95% konfidensinterval. 
 
CV(lr)= Variationskoefficient beräknad från residualvariansen runt regressionslinjen, 
tillsammans med den lägsta detekterbara förändring som kan upptäckas med den aktuella 
tidsserien med en statistisk styrka av 80%, ensidig test, α=0.05. Den sista siffran är det 
uppskattade antal år som en studie måste pågå för att upptäcka en årlig förändring av 5% med 
en styrka av 80%, ensidig test, α=0.05. 
 
LDT= minsta förändring som kan upptäckas med det genomsnittliga antal årliga prov som 
använts i den aktuella tidsserien, under en 10-års period, med en statistisk styrka på 80%. 
 
Y(14)= senaste årets koncentration avläst från regressionslinjen med ett 95% 
konfidensintervall. 
 
r2= determinationskoefficienten med ett p-värde för ett tvåsidigt test (H0: b = 0) dvs ett 
signifikant värde tolkas som en sann förändring förutsatt att alla antagen för en 
regressionsanalys är uppfyllda. 
 
 
 
PCDD/F och dioxinlika PCB i modersmjölk 1996-2012 (enskilda prover) 
 

 
Figur A1a. PCDD/F TEQ (pg/g fett), individuella modersmjölksprov 
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Figur A1b. PCDD/F TEQ (pg/g fett), individuella modersmjölksprov, 2003 är borttaget 

 
 

 
Figur A2a. PCDD TEQ (pg/g fett), individuella modersmjölksprov, det låga årsvärdet 2003 
bygger på endast en individ.  
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Figur A2b. PCDD TEQ (pg/g fett), individuella modersmjölksprov, 2003 är borttaget.  

 
 

 
Figur A2c. PCDF TEQ (pg/g fett), individuella modersmjölksprov, det låga årsvärdet 2003 
bygger på endast en individ. 
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Figur A2d. PCDF TEQ (pg/g fett), individuella modersmjölksprov, 2003 är borttaget vilket 
gör att styrkan för tidsserien med fa poolade prov ökar. 

 
 

 
Figur A2c. DL-PCB TEQ (pg/g fett), individuella modersmjölksprov, 2003 är borttaget  
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Figur A3.CB-77 TEQ (pg/g fett), individuella modersmjölksprov  

 
 

 
Figur A4.CB-126 TEQ (pg/g fett), individuella modersmjölksprov  
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Figur A5.CB-169 TEQ (pg/g fett), individuella modersmjölksprov 

 
 

 

Figur A6.CB-105 TEQ (pg/g fett), individuella modersmjölksprov (BMI, vikt% ej signifikanta) 
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Figur A7.CB-118 TEQ (pg/g fett), individuella modersmjölksprov (BMI, vikt% ej 
signifikanta) 

 
 

 
Figur A8. CB-156 TEQ (pg/g fett), individuella modersmjölksprov 
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Figur A9. CB-167 TEQ (pg/g fett), individuella modersmjölksprov 

 
 

 
Figur A10. PCDD/F + dl-PCB TEQ (pg/g fett), individuella modersmjölksprov 
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Icke dioxinlika PCB i modersmjölk 1996-2012 (enskilda prover) 
 

 
Figur A11. CB-28 (ng/g fett), individuella modersmjölksprov 

 
 

 
Figur A12. CB-138 (ng/g fett), individuella modersmjölksprov 
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Figur A13. CB 153 (ng/g fett), individuella modersmjölksprov, övre panelen visar resultat 
utan viktökning i % av kroppsvikten 
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Figur A14.CB 180 (ng/g fett), individuella modersmjölksprov 

 
 
 

Klorpesticider/metaboliter i modersmjölk 1996-2012 (enskilda prover) 
 

 
Figur A15.p,p-DDE (ng/g fett), individuella modersmjölksprov 
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Figur A16.p,p-DDT (ng/g fett), individuella modersmjölksprov 

 
 

 



49 

 
Figur A17. HCB (ng/g fett), individuella modersmjölksprov. I den nedre panelen är 
viktökning i % av kroppsvikten inkluderad som oberoende variabel. 

 
 

 
Figur A18. ß-HCH (ng/g fett), individuella modersmjölksprov 
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Bromerade flamskyddsmedel i modersmjölk 1996-2012 (enskilda prover) 
 

 
Figur A19. BD-47 (ng/g fett), individuella modersmjölksprov 

 
 

 
Figur A20. BD-99 (ng/g fett), individuella modersmjölksprov 
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Figur A21. BD-100 (ng/g fett), individuella modersmjölksprov 

 
 

 
Figur A22. BD-153 (ng/g fett), individuella modersmjölksprov 
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Figur A23. HBCD (ng/g fett), individuella modersmjölksprov 
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Bromerade flamskyddsmedel i blodserum 1996-2014 (poolade prover) 
 
Här har också undersökts skillnader i analysresultat beroende på om värden under LOQ/LOD 
ersatts med LOQ/2 eller uppmätta instrumentvärden (med stor osäkerhet). Det framgår tydligt 
av resultaten från multiple-regressionen att fettprocenten i provet får mycket större betydelse 
för att förklara variationen i koncentration (uttryckt på fettviktbasis) i det fall LOQ/2 använts. 
Åtminstone en del av denna korrelation är imaginär och kan naturligtvis förklaras av att 
koncentrationen på fettviktsbasis beräknas genom att dela ett mer eller mindre konstant värde 
(LOQ/2) med fettprocenten. 
 
 

 

 
Figur A24. BDE-47 (ng/g fett), poolade prov i serum. Figuren i den nedre panelen byggen 
på instrumentvärden. 

 



54 

 

 
Figur A25. BDE-99 (ng/g fett), poolade prov i serum. Figuren i den nedre panelen byggen 
på instrumentvärden. 
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Figur A26. BDE-100 (ng/g fett), poolade prov i serum. Figuren i den nedre panelen byggen på 
instrumentvärden. 
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Figur A27.BDE-153 ng/g lw (no values below LOQ), poolade prov i serum 

 

 
 
Figur A28. BDE-209 (endast 2 värden < LOQ), poolade prov i serum 
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Figur A29. HBCD (ng/g fett), poolade prov i serum 
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Perfluorerade alkylsyror i serum 1996-2012 (poolade prover) 
 
Metod 1: PFBS, PFHxS, PFOS, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFUnDA 
Metod 2: PFBS, PFHxS, PFOS, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFUnDA, PFDoDA, PFTrDA 
 

 
Figur A30. PFBS, PFHxS, PFOS (ng/g), poolade prov i serum 

 
 

 
Figur A31. PFOA, PFNA, PFDA, (ng/g), poolade prov i serum 
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Figur A32. PFUnDA, PFDoDA, PFTrDA, (ng/g), poolade prov i serum 

 
 

 
Figur A33. Moderns ålder, BMI, viktökning (vikt+), och viktökning i % (vikt%) över tid. 
De provtagna mödrarnas ålder ökade signifikant under den studerade perioden. Inga andra 
störvariabler förändrades signifikant under perioden. 
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Figur A34. Serum. Mödrarnas A) ålder, B) fett% i serum för de poolade proven över tid 
och C) fett% mot ålder. Mödrarnas ålder ökade signifikant (p<0.03) under studieperioden. 
Fettinnehållet i mjölken var signifikant positivt korrelerat (p<0.05) med moderns ålder. 

 
 


