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Förord
För biologer, kemister och andra inom miljöövervakningen är statistik ett hjälpmedel för att undersöka
om det t.ex. finns ett mönster eller några skillnader i en mängd siffror. Statistik är också en matematisk
vetenskap, grundad på mer eller mindre avancerade matematiska resonemang. Som statistikanvändare
behöver man inte kunna all teoretisk bakgrund, men man måste känna till olika statistiska testers
förutsättningar och begränsningar. I och med datorernas intåg har detta blivit än mer aktuellt eftersom
alla statistikprogram snällt räknar på de siffror man matar in, oavsett om data uppfyller
förutsättningarna för ett visst test eller ej.
I denna bok har jag riktat mig till statistikanvändare som vill lära sig mer om grundläggande statistik
och om vilka förutsättningar som gäller för olika statistiska tester. Några avsnitt är mer teoretiska än
andra, men hela tiden har jag försökt att beskriva formler och föra resonemang på ett handfast och
konkret sätt så att personer om inte är bevandrade i det matematiska språket ska kunna tillgodogöra sig
innehållet.
Man skulle kunna likna användningen av statistik med ett husbygge. En lekman kan bygga ett hus som
vid en första anblick ser gediget ut, men som vid en närmare granskning visar sig ha mängder av fel
och brister som uppstått eftersom lekmannen inte haft tillräcklig kunskap om hur man bygger hus.
Precis på samma sätt är det med statistiken. Om man inte känner till när man kan och inte kan tillämpa
olika statistiska tester kommer man förr eller senare att få fuktskador i duschen och sättningar i
husgrunden.
Det är således av stor vikt att kunna mer än hur man får sitt datorprogram att utföra ett visst test. Bara
för att man kan spika vet man inte hur man bygger att hus. Min förhoppning är läsare även utan djupa
kunskaper i matematik ska kunna använda den här boken för att bli säkrare på vilka förutsättningar
som gäller för olika statistiska tester, och hur testerna fungerar.

Uppsala i november 2002

3
Innehåll
Introduktion ....................................................................................................................................... 5
När behövs statistiska beräkningar? ................................................................................................................ 5
Egenskaper hos mätdata .................................................................................................................................. 5
Skaltyper ......................................................................................................................................................... 6
Normalfördelning och approximativ normalfördelning .................................................................................. 7
Frekvensdiagram ............................................................................................................................................. 8
Parametriska eller icke-parametriska tester? ................................................................................................... 8
Datatransformation.......................................................................................................................................... 9

Hypotesprövning .............................................................................................................................. 11
Teorin bakom hypotesprövning .................................................................................................................... 12
Avvikande värden ”Outliers” ........................................................................................................................ 13

Beskrivande statistik - ett stickprov ............................................................................................... 16
Centralmått och spridningsmått .................................................................................................................... 16

Hypotestester - ett stickprov ........................................................................................................... 20
t-test för ett stickprov .................................................................................................................................... 20
Wilcoxons rangsummetest ............................................................................................................................ 21

Hypotesprövning - Två grupper ..................................................................................................... 23
Parat eller oparat test ..................................................................................................................................... 23
Oparade tester ............................................................................................................................................... 24
Parade tester .................................................................................................................................................. 26

Hypotesprövning - Fler än två grupper ......................................................................................... 28
ANOVA - grundläggande begrepp ............................................................................................................... 28
Fixa, stokastiska och blandade modeller ....................................................................................................... 34
Envägs ANOVA ........................................................................................................................................... 35
Tvåvägs ANOVA .......................................................................................................................................... 36
Obalanserade modeller och saknade nivåer .................................................................................................. 38
“Repeated measures ANOVA” ..................................................................................................................... 38
Hierarkiska modeller ..................................................................................................................................... 39
Post hoc tester ............................................................................................................................................... 39
Försöksdesign och ANOVA ......................................................................................................................... 40
Kovariansanalys - ANCOVA ........................................................................................................................ 42

Korrelation och regression.............................................................................................................. 43
Korrelation .................................................................................................................................................... 43
Korrelation - fortsättning............................................................................................................................... 44
Linjär Regression .......................................................................................................................................... 46
Multipel regression ....................................................................................................................................... 50
Att jämföra olika regressioner ....................................................................................................................... 54
Icke-linjära samband ..................................................................................................................................... 56
Logistisk regression ...................................................................................................................................... 61

Chi-två-tester och kontingenstabeller ............................................................................................ 64
Chi-två-tester................................................................................................................................................. 64
G-tester .......................................................................................................................................................... 67

Multivariata metoder ...................................................................................................................... 68
Klassifikation ................................................................................................................................................ 68
Ordination ..................................................................................................................................................... 71

Litteratur .......................................................................................................................................... 74

4
Sammanställning av olika statistiska tekniker och när de passar att användas.
Önskad analys

Skillnader

Beskrivning av en grupp
Jämföra en grupp med ett
hypotetiskt värde
Jämföra två oberoende grupper

Rang, Poäng,
Binomial (Endast två
Mätdata som inte
möjliga utfall)
är normalfördelade
Median, kvanatiler, Proportion
omfång
Wilcoxons test

Chi-två eller
binomialtest*
Fishers test*

Mann-Whitneys
test
Wilcoxons test
McNemars test*
Kruskal-Wallis test Chi-två-test

Parat t-test
Envägs
ANOVA
ANOVA för
Friedmans test
Cochranes Q test*
upprepade
mätningar
Fastställa samband mellan två
Pearsons
Spearmans
Kontingenskoefficient*
variabler
korrelation
korrelation
Predicera ett värde från en annan Enkel eller
Icke-parametrisk
Enkel logistisk
uppmätt variabel
icke-linjär
regression
regression
regression
Predicera ett värde från flera
Multipel linlär Multipel logistisk
uppmätta variabler
eller icke-linjär
regression*
regression
* finns inte beskrivet i detta kompendium, se istället t.ex. Sokal & Rohlf (1995).
Samband

Jämföra två beroende grupper
Jämföra tre eller fler oberoende
grupper
Jämföra tre eller fler beroende
grupper

Typ av data
Mätdata
(Normalfördelade)
Medelvärde,
standardavvikel
se
t-test för ett
stickprov
Oparat t-test
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Introduktion
När behövs statistiska beräkningar?
Som framgått av andra avsnitt i Naturvårdsverkets handbok för miljöövervakning (t.ex. Planering och
utformning av miljöövervakningsprogram) är det oftast omöjligt att göra totalundersökningar där man
tar med alla objekt i en population. För att ändå kunna dra några slutsatser om den studerade
populationen tar man stickprov och gör statistiska beräkningar. Målet med ett statistiskt test är att dra
den starkast möjliga slutsatsen från en begränsad mängd data. Det finns emellertid flera anledningar
till att en slutsats kan bli felaktig.
En anledning är att viktiga skillnader kan vara gömda i den stora variation som biologiska variabler
ofta uppvisar. Detta gör att det kan vara svårt att skilja en verklig skillnad från slumpmässig variation.
En annan anledning är att människans hjärna alltid försöker hitta mönster. Detta leder till att vi hela
tiden, både medvetet och omedvetet, söker efter och hittar mönster i alla typer av data. Det gäller såväl
syntintryck som siffror. Ett exempel på vår medfödda förmåga att hitta mönster är hur ett spädbarn
mycket tidigt lär sig känna igen det mönster av ögon, näsa och mun som är mammans ansikte, och kan
skilja detta från andra ansiktsmönster. Ett annat exempel är alla stjärnbilder som är mönster
konstruerade från en slumpmässig fördelning av stjärnor på himlen. Det är sålunda en naturlig och
instinktiv handling att man konstruerar ett mönster eller ser en skillnad, oavsett om den existerar eller
ej, och att man bortser från slumpvariation som stör det mönster hjärnan konstruerat. En illustration är
figur 1 där 20 punkter har slumpats fyra gånger. I varje diagram kan man skönja ett samband eller
mönster. I a och b tycker man sig se två tydliga två nivåer i x- respektive y-led och i c och d kan man
ana linjära samband.

Figur 1a-d. Diagram med vardera tjugo slumpmässigt valda punkter.

För att undvika att hitta mönster som inte finns, eller att missa en verklig effekt som delvis döljs i
naturlig variation är statistiska test nödvändiga. Det finns talesätt som säger att det man inte ser direkt i
sina data är inget att fästa sig vid. Detta gäller mycket sällan och i synnerhet inte när man jobbar med
miljödata eller biologiska data som båda har en stor naturlig variation.

Egenskaper hos mätdata
De data man samlar in har olika stora mängder information. Generellt gäller att man vill ha så mycket
information som möjligt från varje mätning, men beroende på vilken frågeställning man har kommer
data att variera i sitt informationsinnehåll.
Den enklaste typen av data ger information om klasstillhörighet. Exempel är kön, färg samt
förekomst eller frånvaro av något man studerar (tabell 1a). Data på denna nivå ger däremot inte någon
information om antalet av exempelvis honor och hanar.
Mera information får man från data som är numeriska. Det kan vara frekvenser, dvs. att man räknat
antalet av den variabel som studeras. Det kan till exempel vara antalet mygglarver i sedimentprov från
olika hårt försurade sjöar. Om man istället mätt längden på mygglarverna hade man erhållit metriska
värden, så kallade skalvärden (tabell 1b).
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Tabell 1 a,, b. Exempel påå olika typer av data. I tabellenn till vänster vissar den första ko
olumnen klassttillhörighet. Ko
olumn två
ger frekveenser för de olikka klasserna. Tabellen till högger innehåller råådata till den väänstra tabellen ddär klassvariab
beln färg
och mätväärdet längd gess.

Färg
Röd
Blå
Grön

Antal
45
38
44

Prov Nr
1
2
3
.
.
.
126
127

Färg
Blå
Röd
Röd
.
.
.
Grön
Blå

Längd
L
25,3
2
26,1
2
31,4
3
.
.
.
21,8
2
22,0
2

Variableer som kan kvvantifieras, dvs.
d anta olikka värden, kaan vara diskrreta eller konntinuerliga (figur 2).
En diskrret variabel kan
k bara antaa vissa värdenn, medan en kontinuerlig
g variabel kann anta vilket värde
som helsst inom ett inntervall. Antaalet blåsippoor per provytaa kan bara vaara heltal, meedan vikten av
a alla
blåsippoor i samma prrovytor i prin
ncip kan antaa vilka värdeen som helst som inte är m
mindre än no
oll.
Begränsaande faktoreer är ytans sto
orlek och våggens noggran
nnhet.
D
Diskret fördellning

Kontin
nuerlig fördelning

Figur 2. Exxempel på en diskret
d
och en kontinuerlig variiabel. Den diskrreta variabeln kan
k bara anta viissa värden, meedan den
kontinuerlliga variabeln kan
k anta vilket värde
v
som helstt. I detta exempel kan dock ing
gen av variablerrna anta ett värd
de lägre än
noll.

Skaltyyper
Skaltyp är ett annat sätt
s att beskriiva hur myckket informatiion olika typer av data bäär med sig. De
D olika
typerna kkan delas in i fyra klasser: Nominalsskala, Ordin
nalskala, Intervallskala och Kvotska
ala. För
var och een av dessa klasser
k
gällerr olika begräänsningar vad
d gäller de säätt man kan bbehandla datta
statistiskkt.
Data på nominalskaalan är den en
nklaste typenn av data. Deetta är egentlligen ingen sk
skala utan en
klassificering av olikka objekt, efttersom man iinte gjort någ
gon mätning.. Exempel ärr hona eller hane,
h
norr elleer söder om norrlandsgrän
n
nsen samt krrona eller klaave.
Data på ordinalskalan bygger påå en rangorddning av vissaa mätta egen
nskaper. Mann ska kunna avgöra
a
om ett väärde är högree eller lägre än ett annat, men man kaan inte säga hur
h mycket hhögre eller läägre. Ett
exempell är Naturvårrdsverkets beedömningsgru
runder för miiljökvalitet so
om använderr en femgrad
dig skala.
Man kann säga att värrdet 2 är bättrre än värdet 3 ur miljösy
ynpunkt, men
n inte hur myycket bättre eftersom
e
det liggeer en mängd miljökemidaata bakom dee fem klasserrna.
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Data på en intervallsskala har alla egenskaper
er som data på
p
Om det va
ar
ordinalskkalan har, men dessutom
m har avstånddet mellan väärdena en
0° igår och
h
innebördd. Avståndet mellan 2 och
h 3 är lika stoort som avståndet
mellan 3 och 4. Dettaa kallas ekvidistanta skallsteg. Man kaan dock
dubbelt så
å
inte sägaa att 2 är dubbbelt så myck
ket som 4 närr man har daata på en
varmt idag
g,
intervallskala.
hur varmt
Ett exem
mpel är Celsiuusgrader. Deet går inte attt säga att det idag är
?
är det då?
dubbelt sså varmt som
m igår då det var 0 graderr. På motsvarrande sätt
är inte +10° dubbelt så varmt som
m +5°.
Anledninngen till dettta är att interv
vallskalan haar en nollpun
nkt som är go
odtyckligt saatt. Den sakn
nar med
andra ord en naturligg nollpunkt.
Slutligenn, data på kvvotskalan skiiljer sig egenntligen bara från
f
data på intervallskala
i
an genom attt man
kan bildaa en kvot av två mätvärden, vilket koommer sig av
v att kvotskallan har en naaturlig nollpu
unkt.
Exempell på data på kvotskalnivå
k
å är vikt, fotoosyntesaktiviitet och avståånd.

Normaalfördelniing och ap
pproximaativ norm
malfördeln
ning
Allt mann observerar och mäter pååverkas av enn mängd olik
ka slumpfakttorer. När enn variabel påv
verkas av
kurva som kkallas Gauss-flera obeeroende slum
mpvariabler kommer
k
den att följa en klockformad
k
fördelninng eller norm
malfördelning
g (figur 4). N
Normalfördellningen har en
e central rolll i statistiken
n på
grund avv sin relationn till det vi kaallar centralaa gränsvärdesssatsen. De matematiska
m
reglerna för centrala
gränsvärrdessatsen göör att man om
m man har caa 20 eller flerr observation
ner kan anta att data från de flesta
fördelninngar är s.k. approximativ
a
vt normalförddelade. Dettaa gör att man kan använda
da de vanligasste
statistiskka testerna soom t.ex. t-tesst och varianssanalys även
n om populationerna inte är normalförrdelade.
Ett tankeeexempel fårr belysa vad som menas m
med approxim
mativ normaalfördelning. Grunden by
ygger på
relationeen mellan cenntrala gränsv
värdessatsen och normalffördelningsku
urvan. Tänk dig en population
med en kkänd fördelnning (den beh
höver inte varra normalförrdelad). Dra många stickpprov från
populatioonen, men läägg tillbaka alla
a prover effter varje draagning. Beräk
kna medelväärden för varj
rje
stickprovv och gör ettt histogram som visar förrdelningen av
v medelvärdeena. Enligt ccentrala
gränsvärrdessatsen koommer detta histogram vvisa en normaalfördelning, även om ursspringspopullationen
inte var nnormalfördelad. Man säg
ger att urspruungspopulationen är apprroximativt noormalfördelaad. I figur
3a visas ett frekvensddiagram för en betafördeelad variabel med 1000 ob
bservationerr. Figur 3b viisar
fördelninngen av meddelvärden från
n 100 stickprrov med vard
dera 100 obsservationer fr
från populatio
onen i
figur 3a,, och precis som
s
centrala gränsvärdesssatsen förutssäger visar medelvärdena
m
a en
normalföördelning.
a)

b)

Figur 3. Illlustration av ceentrala gränsvärrdessatsen. Förddelningsdiagram
m för a) en betaafördelad variabbel och b) medeelvärden
för 100 stiickprov från a.

8

Frekvensdiagram
m
När man vill
v undersök
ka hur de datta man samlaat in är
fördelade är det lämpligt att göra eett frekvensd
diagram
(figur 4). Dessa typer av diagram aanvänds också ofta
slentrianm
mässigt när man
m vill förkllara antagand
den
bakom oliika statistiska tester.
Grunden i ett frekvenssdiagram är aatt man delarr in sina
data i inteervall och räk
knar hur månnga observatiioner
som hamn
nar inom varjje intervall. I det översta
diagramm
met i figur 3 är
ä data indelaade i intervalll om 0,5
enheter occh antalet observationer ssom hamnar inom
varje interrvall anges på
p y-axeln. I ddiagrammet närmast
under är in
ntervallen 0,25 enheter. D
Därunder vissas två
diagram där
d intervallstorleken ånyyo halveras. Att
A
intervallen
n blir minde och mindre framgår även
n av att
staplarna blir smalare och smalaree.
I den undeersta figuren
n är intervalleen oändligt smala,
vilket resu
ulterar i en fö
ördelningskuurva istället för
f
stolpdiagrram. I en förd
delningskurvva är ytan un
nder kurvan fram till
t en visst x-värde
x
propoortionell mot andelen
observatio
oner mindre än eller lika med det vald
da xvärdet. Heela ytan undeer kurvan harr arean 1.
Alla diagrrammen figu
ur 4 visar förddelningen för samma
1000 mätv
värden. Av kurvans
k
utseeende kan vi sluta
s
oss
till att desssa mätvärden är normalffördelade. I mera
m
tveksamm
ma fall finns det
d statistiskaa tester för att
a pröva
om de datta man samlaat in är norma
malfördelade eller
e
ej.
Sådana tester ingår i de
d flesta statiistikprogram för
datorer, t.ex. Kolmogo
orov-Smirnoovs test och ShapiroS
Wilks testt.

Figur 4. Exxempel på frekkvensdiagram

Param
metriska eller
e
icke-p
parametrriska testeer?
För att svvara på frågaan i rubriken
n måste vi förrst förstå vad
d som menas med parameeter i detta av
vseende.
Data som
m är normalffördelade elleer approximaativt normalffördelade kan
n beskrivas m
med medelväärde och
något måått på variatiionen kring medelvärdet.
m
Detta variattionsmått kan
n vara standaardavvikelse eller
varians. Alla dessa beskrivningar
b
r kallas paraametrar för ettt stickprov eller
e
en popuulation. Data från
fördelninngar som intee kan inte beeskrivas medd medelvärdeen har sålund
da inga param
metrar av den
nna typ.
Det är tilll exempel omöjligt att beräkna ett m
medelvärde av
v mätvärdenaa blå och rödd. Om man in
nte kan
beräkna parametrar kan
k man följaaktligen intee använda staatistiska testeer som byggeer på
metriska testter.
populatioonsparametrrar utan är häänvisad till s..k. icke-param
Generelllt gäller att iccke-parametrriska data innnehåller min
ndre informattion än param
metriska dataa. Ett
exempell är Naturvårrdsverkets beedömningsgru
runder för miiljökvalitet där avvikelsekklass 1 är bäättre än
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klass 2, m
men man kann inte säga hur
h mycket bäättre eftersom
m dessa siffrror är på ordiinalskalnivån
n. Om
man istäället ser till foosfathalt i sjö
övatten är 1 
g/l hälften av
a 2 g/l, villket är mer innformation än
ä vad
som ges av en etta occh en tvåa påå ordinalskallenivån. Om man vill anv
vända avvikeelseklasser i ett
e
statistiskkt test är mann sålunda tvu
ungen att anvvända icke-paarametriska tester,
t
medann tester som baseras
på fosfatthalter kan vara parameriiska.
I de flestta icke-param
metriska testeerna räknar m
man på obserrvationernas rangordninggstal. Detta gör
g att
alla extreemer i mätdaata försvinneer och ersättss med rangtall. Extremernas rangtal haamnar visserlligen i
ytterkantten av fördellningen men de sticker innte ut som orriginaldata. I figur 5 illusttreras hur
fördelninngen av ett antal
a
mätvärd
den blir helt fförändrad dåå man ersätter dem med dderas rangord
dning.
Medelväärdet av mätnningarna är 4,25
4 medan m
medel för ran
ngtalen är 14,5.

Figur 5. Jäämförelse av fördelningen av några
n
mätvärdenn och de rangtaal samma mätseerie ger.

Som synnes kan en raankning helt förändra
f
struukturen hos de
d data man analyserar.
a
M
Man skall sålledes
vara meddveten om attt icke-param
metriska testeer inte har sam
mma styrka som pararmeetriska testerr. Trots
detta är ddet ibland ärr tvunget att ta
t till de ickee-parametrisk
ka testerna efftersom dataa inte tillåter att man
använder parametriskka tester.

Datatrransformaation
Många tester byggerr på att data är
ä normalförddelade eller åtminstone
å
approximativ
a
vt normalförd
delade.
Om mann vet att data kommer från
n en annan fö
fördelning elller har vissa egenskaper bbör man
transform
mera sina datta innan man
n börjar utförra några berääkningar (tab
bell 2).
Ibland ärr inte variatioonen jämt fö
ördelad över eett helt mätin
ntervall (figu
ur 6). Detta kkallas
heteroskkedasticitet och gör att paarametriska teester inte kan
n användas. Om
O man harr ojämnt förd
delad
varians kkan datatranssformation vara
v ett sätt attt jämna ut variationen.
v
I figur 6c visaas hur en ojäämn
variationn i 6a försvinnner när y-vaariabeln logarritmeras. Den ojämnt förrdelade variat
ationen framg
går
tydligt i det s.k. residdualdiagramm
met i 6b där avstånden mellan
m
regresssionslinjen ooch mätvärdeena ökar
med ökaande värde påå x-axeln.

Figur 6. Jäämförelse mellaan SO4 koncentrationer i Svensska sjöar provtaagna 1990 och 1995. I b) visass avstånden melllan
regressionnslinjen i a) och mätpunkterna. I figur c) visass samma sambaand som i a) men
n med logaritm
merade värden fö
ör 1995.

Några tyyper av data har
h inneboen
nde egenskapper som lederr till att statisstiska tester bblir felaktigaa om
man intee utför en dattatransformation. Detta ggäller t.ex. prroportioner och angivelseer av varaktig
ghet. I
tabell 2 vvisas exempeel på transforrmationer soom måste utfföras, respekttive kan utför
öras om variaationen är
ojämnt ffördelad.
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Tabell 2. Exempel på olika typer av datatransformation

Typ av data
Proportioner eller %

Exempel
Obligat Transformation
Andel av olika funktionella
Ja
Arcsinp
grupper i prover
Tid eller varaktighet
Antal minuter per dag som ett Ja
1/x
gränsvärde överskrids
Cirkulära data
Ja
Se t.ex. Zar (1999)
Olika kompassriktningar, 
Antal (Poisson-fördelade)
Antal arter per prov
Nej
t.ex. x
Mätvärde från en lognormal
Biomassa av olika arter i
Nej
t.ex. log(x + a)*
fördelning
prover
* om x = 0 går detta ej att beräkna, därför lägger man ofta till en konstant, oftast 0,1 eller 1
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Hypotesprövning
Vid statistisk hypotesprövning arbetar man med två typer av hypoteser. Dels forskningshypoteser
och dels statistiska hypoteser. En forskningshypotes är det antagande man vill testa med rigorösa
vetenskapliga tester. Detta görs genom att formulera ett antal utsagor och konstruera experiment som
ger tillräckligt med data för att kunna pröva om hypotesen stämmer. I miljöövervakningssamanhang
kan man dock sällan göra experiment, istället får man använda insamlade data. En forskningshypotes
kan vara formulerad hur som helst, t.ex. ”vi tror att kalkningen av Våtsjön har förändrat alkaliniteten
jämfört med mätningen just innan kalkningen”.
Statistiska hypoteser följer till skillnad från forskningshypoteser ett strikt mönster. Först ställer man
upp en s.k. nollhypotes som alltid formuleras så att den beskriver att det inte finns någon skillnad eller
effekt. Sedan formuleras en eller flera s.k. mothypoteser eller alternativhypoteser. Nollhypotesen
skrivs ofta H0 (uttalas hå-noll) och mothypoteser skrivs H1a, H1b… o.s.v.
För att testa antagandet om alkalinitet i Våtsjön ställer man upp följande statistiska nollhypotes:
H0: Alkaliniteten idag skiljer sig inte från alakaliniteten innan kalkningen.
En och tvåsidiga mothypoteser
Om man inte vet åt vilket håll en eventuell förändring har skett formulerar man en mothypotes som
säger att det skett en förändring, en s.k. tvåsidig hypotes. Vet man att om det skett en förändring kan
den bara innebära en ökning (eller en minskning) formulerar man istället en mothypotes som säger att
det skett en ökning (minskning), en s.k. ensidig hypotes.
En tvåsidig mothypotes i exemplet ovan kan formuleras som:
H1a: Alkaliniteten idag skiljer sig signifikant från alkaliniteten för fem år sedan.
Om det skett kalkning i sjön kan man anta att alkaliniteten inte har minskat och man kan då ställa upp
en ensidig mothypotes:
H1b: Alkaliniteten har ökat sedan mätningen för fem år sedan.
Ovanstående exempel är dock inget annat än ett exempel för att illustrera skillnaden mellan en- och
tvåsidiga tester. I verkigheten är det mer än en kalkning som påverkar alkaliniteten i en sjö och i
princip skulle man kunna få lägre värden efter kalkningen.
I figur 7 illustreras hur utfallet av ett statistiskt test beror av hur mothypotesen är formulerad. I båda
figurerna testas om ett stickprov med medelvärdet 0,52 skiljer sig från ett teoretiskt värde på 0. Om
man ska anse stickprovet signifikant skiljt från 0 måste stickprovets medelvärdet hamna i svansen av
fördelningen kring nollvärdet (den vänstra kurvan). Väljer man t.ex. 5%-nivån (se nästa avsnitt)
innebär detta att stickprovets medelvärde måste hamna i den del av svansen som utgör 5% av hela ytan
under kurvan runt nollvärdet. En fördelningskurva har dock två svansar därför är man tvungen att dela
upp de 5 procenten på 2,5% i vardera svansen. I detta fall indikeras 5% av fördelningen för nollvärdet
genom de streckade områdena. I den övre figuren har man en tvåsidig mothypotes och får resultatet att
stickprovet inte skiljer sig från 0. I den undre figuren har man en ensidig mothypotes och alla 5% av
fördelningen lagda i den högra svansen. I detta test får man resultatet att provet är skiljt från 0. Det är
således lättare att upptäcka en skillnad om man i förväg kan förse testet med information om de data
man testar. I det här fallet är informationen att förändringen bara kan gå åt ett håll.
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Figur 7. Illlustration av huur mothypotesen
n i statistisk hyp
ypotesprövning påverkar utfalleet av ett statistisskt test. Vid ettt tvåsidigt
test krävs större skillnad i medelvärden för
f att kunna deetektera en skilllnad, än vid ett ensidigt test.

Teorin
n bakom hypotespr
h
rövning
Idag anvvänder man nästa
n
alltid daatorer för staatistiska berääkningar. Dettta gör att maan oftast intee följer
teorin baakom den staatistiska hypo
otesprövninggen när man räknar. Om man
m inte kännner till den
teorietiskka bakgrunden är det docck svårt att vveta vad man testar och vaad siffrorna iifrån datorn betyder.
Oavsett om man räknnar för hand eller utnyttjaar dator finnss det en strik
kt teori som m
man i princip
p ska
följa för att få korrekkta resultat. Teorin
T
byggeer på en hieraarkisk ordnin
ng av beräknningssteg och
h dessa
kan enkllast presenterras i punktfo
orm:
1. Urvaal. Är de data man vill prröva ett slump
mpmässigt urvval ur den baakomliggandde population
nen? Om
inte gäller inte föörutsättningaarna för statisstiska tester.
ken fördelninng har de datta man vill teesta. Naturenn hos de dataa man vill
2. Dataa. Vilken skaaltyp och vilk
provva avgör vilkka tester man kan användaa. Normalförrdelade data kan analyseeras med
paraametriska tesster medan data med andrra fördelning
gar måste prö
övas med ickke-parametriiska
testeer.
3. Hypooteser. Vid all
a hypotesprrövning måstte (minst) tvåå hypoteser ställas
s
mot vaarandra. Den
n första
hypootesen är denn hypotes som
m ska prövass i det statistiiska testet occh kallas oftaa nollhypotess eller
hypootesen om inggen skillnad.. Oftast ställss nollhypotessen upp enbaart för att kunnna förkastass. Den
ellerr de andra hyypoteserna ärr mothypotesser och formu
uleras efter den
d frågeställlning man haar. I
testpproceduren kan
k nollhypottesen antingeen förkastas eller inte förrkastas, men aldrig accep
pteras!
4. Signnifikansnivå. Vilken risk är
ä man villigg att ta för attt förkasta en sann nollhyp
ypotes.
Signnifikansnivånn, eller , är den risk mann tar att det stickprov
s
man
n samlat på ggrund av slum
mpen
visarr ett annat mönster
m
än hela populationnen och att man
m därigeno
om tar ett felaaktigt beslut i frågan
om aatt behålla elller förkasta nollhypotese
n
en. Vid all hy
ypotesprövniing kan man hamna i fyraa olika
situaationer (tabelll 3).
Tabelll 3. Illustration av  och  i staatistisk hypotespprövning.

V
Verkligt förhåållande (okän
nt)
H 0 sann
Resultat av
staatistiskt test

H0 förkasstas
H0 förkastass ej

Typp I-fel, 
Korreekt beslut,
1-

H0 faalsk
Korrekt beslut,
Styrkaa (1-)
Typ II-fel, 

Ett tyyp I-fel är attt förkasta en sann nollhyppotes och  är
ä den risk man
m tar att det
etta ska inträfffa. Ett
typ III-fel är att beehålla en falssk nollhypotees och dennaa risk ges av .
 Typ II-fell är beskrivnaa under
avsniittet statistiskk styrka i Pla
anering av unndersökninga
ar i Naturvårrdsverkets haandbok för
miljööövervakningg.
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5. Testfunktion. Testfunktionen är en egenskap som beräknas utifrån stickprovet och fungerar som
beslutsunderlag för att bestämma om nollhypotesen ska förkastas eller ej. 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 2 (chi-två). Dessa tester finns utförligt
beskrivna längre fram.
6. Beslutsregel. Med utgångspunkt från testfunktionens fördelning formuleras en beslutsregel som
ger 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 kan man fastlägga vid vilket värde på testvariabeln nollhypotesen ska förkastas. En
beslutsregel kan formuleras som ”Förkasta nollhypotesen om värdet på testvariabeln överstiger
XX”.
7. Beräkningar.
8. Statistiskt beslut. Förkasta eller låt bli att förkasta nollhypotesen.
Detta är grunden i all statistisk hypotesprövning. Idag är det dock ovanligt att man följer alla dessa
steg då man har datorprogram som direkt ger all information man behöver för att avgöra om man kan
förkasta sin nollhypotes. De statistiska testerna i datorprogrammen bygger dock på ovanstående
punkter. Av den anledningen är det inte korrekt att, som ofta sker, tala om "högsignifikanta resultat"
eftersom svaret i den sista punkten endast kan bli förkasta eller inte förkasta nollhypotesen, varken
mer eller mindre. Signifikansnivån (punkt 4 ovan) har man satt långt innan man tar sitt statistiska
beslut (punkt 8). Däremot måste man ange den signifikansnivå man antagit då man tog sitt statistiska
beslut. Det har dock blivit mer och med vanligt att man jobbar med den faktiska signifikansnivån som
ges av P-värdet i ett test, i och med att datorerna gjort sitt intåg.

Upprepade tester och Bonferroni-korrektion
Om man t.ex. väljer  = 0,05 kommer ett stickprov man samlat in i medeltal1 gång av 20 att vara så
extremt att man begår ett typ I-fel (1/20 = 0,05). En analogi är ett lotteri med vinst på var tjugonde lott.
I medeltal måste man ta tjugo lotter för att få en vinstlott, men man kan få extremen, d.v.s. vinstlotten,
redan i första försöket. I ett statistiskt test motsvaras vinstlotten av ett stickprov där alla prover är
extremer i förhållande till det verkliga, men okända, medelvärdet.
Om man utför upprepade tester på samma datamaterial och under samma nollhypotes (t.ex. flera ttester eller flera korrelationer, se nedan) ökar risken att man begår ett typ I-fel för varje upprepat test.
För upprepade t-tester på samma material (vid  = 0,05) är sannolikheten för ett typ I-fel redan vi
första upprepningen 0,13, vid en andra upprepning blir sannolikheten 0,21 och vid 20 upprepningar
blir sannolikheten för ett typ I-fel så hög som 0,92! För att undvika detta brukar man justera nivån på
 genom att dividera  med antalet upprepade tester. Detta kallar Bonferroni-korrektion. Så, vid t.ex.
tre upprepade tester på samma datamaterial och under samma nollhypotes och  = 0,05 måste P-värdet
understiga 0,05/3 = 0,0167 för att testen ska anses signifikanta.

Avvikande värden ”Outliers”
Ett inledande steg vid all dataanalys bör vara att titta på en grafisk framställning alla data (se
Planering av undersökningar i Naturvårdsverkets handbok för miljöövervakning). Om man upptäcker
värden som avviker väldigt mycket från majoriteten av alla observationer finns det anledning att
fundera över varför dessa är så avvikande. Ett avvikande värde kan uppstå av flera anledningar:
1. I vissa fall kan det röra sig om rena skrivfel, vid datainsamling eller vid inmatning i dator.
2. En provtagningsplats kan vara starkt avvikande p.g.a. tillfälliga lokala störningar.
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3. Det avvikande värdet beror på att enstaka datum (= singular av data) i den studerade (statistiska)
populationen skiljer sig så mycket från övriga datum att man kan anta att avvikande data inte
tillhör samma population.
Om man med stor säkerhet vet att ingen av de tre påståendena ovan är anledningen till avvikelsen
finns två möjligheter att gå vidare:
1. Det avvikande värdet representerar en del av den naturliga variationen. I detta fall bör det
avvikande värdet tas med i analysen.
2. Den andra möjligheten är att det avvikande värdet beror av ett analys- eller observationsfel. Detta
gör att värdet inte kommer från samma bakomliggande statistiska population som övriga
analysvärden, vilket är en förutsättning för många statistiska tester. Detta gör att man bör ta bort
det avvikande värdet.
Nu är det svårt att veta vilken av de två ovanstående punkterna som är den rätta. För att få hjälp att ta
ett beslut i frågan kan man använda normalfördelningskurvan. Genom att utnyttja
normalfördelningskurvans välkända egenskaper kan man beräkna hur stor sannolikhet det är att få
ytterligare ett värde som avviker lika mycket från övriga värden som det värde man vill kontrollera.
Ett sådant test är Grubbs test.
Det första man gör i Grubbs test är att beräkna ett standardiserat mått på hur långt det avvikande
värdet är från övriga värden. Detta gör man genom att beräkna den s.k. z-kvoten:
|

ä
.

.

|

.

För att sedan testa sannolikheten att det framräknade värdet på z indikerar ett avvikande värde kan
man antingen använda en tabell på kritiska nivåer på z för Grubbs test, eller beräkna ett approximativt
värde på P-nivån. Tabeller för Grubbs test finns i vissa statistikböcker (t.ex. Grubbs, F. E. & Beck, G.
1972. Technometrics, 14:847-854.) och på ett flertal webbsidor. Om man inte har tillgång till tabell får
man beräkna signifikansnivån. Detta gör man genom att först beräkna ett s.k. t-värde m.h.a. följande
formel:
,
där N är antalet prover och z är det beräknade z-värdet.
Därefter tar man reda på det tvåsvansade P-värdet i t-fördelningen för det värde på t man beräknat och
N-2 frihetsgrader. Detta kan man göra genom att titta i en tabell över t-fördelningen (tabell 4). Antag
att man vill veta P-värdet för t = 3,25 vid 12 frihetsgrader. Detta gör man genom att i den rad som
motsvarar aktuellt antal frihetsgrader leta rätt på det kritiska värde som är närmast lägre det värde man
vill testa. I detta fall är det tabellvärdet 3,055 som är närmast lägre det beräknade värdet 3,25. Den
signifikansnivå som motsvaras av 3,055 är 0,005. Vi kan således konstatera att det tvåsvansade Pvärdet för t = 3,25 med 12 frihetsgrader är lägre än 0,005, men högre än 0,0025 som är P-värdet för tvärdet närmast högre än 3,25. En annan metod är att använda Microsoft Excel som kan ge det exakta
P-värdet. Detta gör man genom att ge kommandot =TFÖRD(t;df;2) (TDIST på engelska). I exemplet
ovan får man P = 0,0035.
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Tabell 4. Utdrag ut t-tabell. Fullständiga t-tabeller finns i nästan alla statistikböcker.

df
…
11
12
13
…

Signifikansnivå
0,4
0,25
0,1
0,05
0,025
0,01
0,005
0,0025
…
…
…
…
…
…
…
…
0,260
0,967
1,363
1,796
2,201
2,718
3,106
3,497
0,259
0,695
1,356
1,782
2,179
2,681
3,055
3,428
0,259
0,694
1,350
1,771
2,160
2,65
3,012
3,372
…
…
…
…
…
…
…
…

Nästa steg är att multiplicera det erhållna P-värdet med N som är antalet prover. Den erhållna
produkten är ett approximativt P-värde för Grubbs test. Om det slutgiltiga P-värdet är lägre än  kan
man konstatera att det testade värdet är avvikande. Man får däremot inte något svar på om man ska ta
bort den avvikande observationen eller ej eftersom detta beror på fler faktorer än bara det numeriska
värdet.
Detta test ger ett approximativt P-värde. Om z är högt är dock P-värdet tillförlitligt. För låga värden på
z kan P-värdet bli för högt. I exemplet ovan blir det slutgiltiga P-värdet 0,035  14 = 0,049. Vi kan
således konstatera att det värde vi misstänker är avvikande är på gränsen till att betraktas som avvikare
om man väljer  = 0,05. Om man använt t-tabell får man istället att P-värdet är mindre än (0,005  14)
= 0,07 och större än (0,0025  14) = 0,035.
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Beskrrivande statistik
s
- ett stickkprov
Centraalmått occh spridniingsmått
För att gge en bild av de data man samlat in kaan man ge nåågon form av
v mått på dett som kallas
centralteendens, d.v.s. man anger det värde som
m är mest reepresentativt för de data m
man samlat in
n.
Ytterligaare informatiion om sina mätdata
m
kan man ge geno
om att beskriiva hur de spprider sig krin
ng det
centralm
mått man angiivit.
Det finns tre mått påå central tend
dens: Typvärdde, Medianvä
ärde och Meedelvärde. Viilket mått som
används beror på vilkken skaltyp hos
h de data m
man vill besk
kriva. Efterso
om de flesta datorprogram
m för
statistik är på engelskka ges här äv
ven den engeelska termen.
Typvärdde (eng. modee) är det messt förekommaande värdet bland
b
de dataa man samlaat. För att besskriva
spridninggen användeer man variattionsvidd (enng. range), viilket är skilln
naden mellann det högsta och
o det
lägsta väärdet man obbserverat. Dessa båda parrametrar ger ganska lite in
nformation oom de data man
m har
vid handden. Typvärdde är det endaa korrekta m
mått man kan använda för att beskriva central tendens för
data på nnominalskalnnivån.
Medianvvärde (eng. median)
m
är deet värde som
m den mitterstta observatio
onen har. Om
m man har ettt jämt
antal obsservationer används
a
med
delvärdet av dde två mittersta observatiionerna. Ett m
medianvärdee delar en
fördelninng i två lika delar
d
så att 50%
5
av värdeena är lägre än
ä medianvärdet, och 50%
% är högre. Median
M
används ofta som cenntralmått förr data på ordiinalskalnivå och vid så kallade snedaa fördelningar av data
på intervvall- och kvootskalnivå.
Spridninngen kring ettt medianvärd
de anges medd kvantilavviikelse. Oftastt används peercentil- ellerr
kvartilavvvilkese. Kvaartilavvikelsee innebär attt man rangordnar observaationerna ochh delar upp dem
d i
fyra gruppper så att dee lägsta 25%
% av observattionerna ham
mnar i den förrsta kvartilenn. Observatio
onerna
mellan 225% och meddianvärdet haamnar i den aandra kvartillen, och så viidare (figur 88).

Figur 8. M
Median och kvarrtilavstånd i en skev fördelningg.

Om en fö
fördelning är normalfördeelad eller appproximativt normalfördel
n
lad används aaritmetiskt
medelvärde (eng. meean) för att beskriva centrral tendens.
Spridninngen kring ettt medelvärdee ges av variiansen (s2) eller standardaavvikelsen (ss). Variansen
n är ett
medelväärde av hur mycket
m
de olika observati onerna avvik
ker från stick
kprovets meddelvärde. Dettta är
illustreraat i tabell 5. Figuren
F
till vänster
v
visar åtta värden och
o deras avstånd till meedelvärdet av
v de åtta
värdena.. Skillnaden mellan
m
vart och
o ett av väärdena och medelvärdet
m
ges
g i den andr
dra kolumnen
n. Som
framgår av den sista raden är med
delvärdet av avstånden i kolumn två lika med nolll. Detta indikerar att
alla obseervationer är lika med meedelvärdet, vvilket inte är fallet. Probleemet är att neegativa och positiva
p
avvikelser från medeelvärdet tar ut
u varandra ddå man beräk
knar ett medeelvärde av avvvikelserna. För
F att
undkomm
ma detta kvaadrerar man värdet
v
på varrje avstånd, vilket
v
är gjorrt i den tredjee kolumnen.
Medelväärdet av dessa är sedan ettt mått på varriationen, meen det är intee den statistisska variansen
n. För
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detta kräävs en liten förändring
fö
i formeln
f
för bberäkning av medelvärde. Normalt beeräknas ett
medelväärde genom att
a summera alla
a värden ooch dela med
d antalet värd
den. För att bberäkna variaansen ska
man diviidera summaa av alla värd
den med antaalet värden minus
m
1. Form
meln för dettaa blir:
∑

̅

,
där s är variansen, xi de olika ob
bservationernna och x är medelvärdet.
m
2

Tabell 5. IIllustration av det
d statistiska beegreppet varianns. Figuren visarr hur data fördeelar sig kring sittt medelvärde (0,125), och
tabellen viisar data (X) occh hur data avviiker från medelvvärdet.



Spridninngen kring medelvärdet
m
ges
g även av sstandardavvikkelsen (s). I normalfördel
n
elningen liggeer 68,3%
av alla oobservationerr inom interv
vallet medel ± 1 s och 95,,4% av obserrvationerna iinom intervallet
medel ± 2s (figur 9). En snabb sk
kattning av sttandardavvik
kelsen får maan genom attt dividera skiillnaden
mellan ddet högsta occh det lägsta värdet
v
med 44. Stickproveets standardaavvikelse berräknats enligt
√
.

Figur 9. M
Medelvärde och standardavvikeelse i en normallfördelning. Om
mrådet som utgö
örs av 1 standarrdavvikelse () upp och
ner från m
medelvärdet utgöör 2 × 34,1 % av hela arean. Tvvå standardavv
vikelser från medelvärdet inkluuderar ytterligarre 2 × 13,6
%, totalt 995,8 % av areann under normalffördelningskurvvan.

När mann ska välja viilket mått på central tendeens man ska använda är fördelningen
f
ns utseende av
a stor
betydelse. Ofta är ettt stickprov åttminstone appproximativt normalfördeelat och då ka
kan det aritmeetiska
medelväärdet användaas. Vid skevaa fördelningaar är det merra lämpligt attt använda m
median (tabell 6).
Observera att det enggelska ordet average betyyder centralm
mått och kan sålunda betyyda flera olik
ka saker.
Utöver ddet aritmetiskka medelvärd
det finns det andra sätt attt beräkna meedelvärdet. V
Vilket sätt man väljer
beror på vilka data man
m har.
Trimmaat medelvärd
de är det arittmetiska meddelvärdet meen där man taagit bort de hhögsta och dee lägsta
observattionerna, t.exx. 10 % av alla observatiooner i vardera ändan. Dettta gör att meedvärdet blirr mindre
känsligt för starkt avvvikande värd
den. Ett trimm
mat medelväärde av t.ex. 1, 2, 3, 4 ochh 5 blir (2+3+4)/3 =
3.
Geometriskt medelvvärde är n:tee roten ur proodukten av n stycken värrden. Användds med fördeel när
man vill beskriva meedelvärden av
v kvoter elleer procentsatsser. En förutsättning är attt alla värden
n måste
vara possitiva och på kvotskalnivåå. Ett geomettriskt medelv
värde av 1, 2,
2 3, 4 och 5 bblir
5

1×2×3
3×4×5 2,6.
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Ett harmoniskt medelvärde är det inverterade värdet av det aritmetiska medelvärdet av de
inverterade värdena av observationerna. Ett harmoniskt medelvärde av 1, 2, 3, 4 och 5 blir
1
5
2,2.
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
5

1 2 3 4 5

Den andra varianten av beräkningen är en förenkling av den första varianten. Harmoniska
medelvärden används t.ex. när man vill beräkna ett medelvärde av olika hastigheter eller varaktigheter.
Medelvärdet av cirkulära data, t.ex. gradtal, måste också beräknas på ett speciellt sätt. Numeriskt är
det en väldigt stor skillnad mellan 359° och 1°, men i verkligheten är skillnaden bara 2°. Detta
problem kommer man till rätta med genom att använd olika trigonometriska funktioner i
beräkningarna. För ett antal, n, kompassriktningar, i, beräknas medelriktningen i följande steg:
,
där

∑ cos

och

, där

∑ sin

.

Tabell 6. Sammanställning av olika sätt att beskriva central tendens och spridning, vid olika skaltyper. De olika
sambandsmåtten gås igenom längre fram.

Skaltyp
Nominal
Ordinal, och
icke normalfördelade data
Intervall och
kvotskala

Centralmått
Typvärde
Median

Spridningsmått

Kvantilavvikelse

Sambandsmått
Phi, Cramérs V
Rangkorrelation

Medelvärde

Standardavvikelse

Produktmomentkorrelation

Det är sällan som medelvärdet för ett stickprov är exakt detsamma som populationens medelvärde.
Medelvärdet för ett stickprov beror av vilka värden som råkar hamna i stickprovet. Skillnaden mellan
stickprovets och populationens medelvärden beror bl. a. på variationen i stickprovet och antalet
prover. Genom att kombinera dessa två mått får man dels få ett mått medelfelet och dels ett
konfidensintervall för stickprovet.
Medelfel, (eng. standard error of mean, sem) är ett mått på hur långt medelvärdet för ett stickprov är
från populationens medelvärde. Eftersom man har större chans att komma i närheten av det
populationsmedelvärdet ju större stickprov man tar, minskar medelfelet med ökande stickprovsstorlek.
Medelfelet beräknas enligt: s/n, och som synes minskar kvoten med större stickprov.
Konfidensintervallet (eng. confidence interval, CI) anger precisionen i en skattning av ett
populationsmedelvärde från ett stickprov. För att kunna beräkna konfidensintervall måste man ange en
konfidensnivå. Oftast väljs 95% eller 99%. Med en 95 procentig konfidensnivå kommer
konfidensintervallet i minst 95 av 100 tänkta upprepade provtagningar att innefatta det sanna
medelvärdet, och vid 99% kommer detta inträffa för 99 av 100 tänkta provtagningar. Om man har data
från en (approximativ) normalfördelning beräknar man konfidensintervall med följande formel:
̅∓

⁄ ,

⁄√ ,

där s är stickprovets standardavvikelse och t/2, n-1 är det kritiska t-värdet för den konfidensnivå och det
antal frihetsgrader man har i testet (vilket är antal prover - 1). Detta värde hämtas ur en tabell över tfördelningen. Om man valt 95% nivån blir  = 0,05.
Stickprovet i tabell 5 har en standaravvikelse på 1,48. Detta leder till att medelfelet blir 1,48/8 =
0,524. För att beräkna ett konfidensintervall behövs t/2, n-1. Om man väljer  = 0,05 blir t = 2,36. Ett
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95% konfidensintervall för medelvärdet blir då 0,125 ± 2,36  (1,48/8) = 0,125 ± 1,24. Detta betyder
att om man upprepar provtagningen 100 gånger kommer i genomsnitt minst 95 av medelvärdena
hamna i intervallet 0,125 ± 1,24, d.v.s. mellan –1,11 och 1,36.
Vad skiljer standardavvikelse och medelfel, och när ska man använda det ena eller det andra?
Standardavvikelse beskriver stickprovets spridning medan medelfelet är ett mått på hur väl stickprovet
överensstämmer med populationen. Vilket variationsmått man väljer beror på vad man vill visa och
vad det är som orsakat variationen. Om man har mycket naturlig biologisk variation är det bättre att
välja standardavvikelse medan det i kontrollerade experiment är bättre att välja medelfelet.
Ofta är det dock så att medelvärden presenteras tillsammans med medelfelet eftersom det har ett lägre
värde än standardavvikelsen. På detta sätt kan man, medvetet eller omedvetet, lura sig själv och läsare
att variationen är lägre än vad den egentligen är.
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Hypottestester - ett sticckprov
Den hyppotes man oftta ställer när man samlat ett enda stickprov är om stickprovet avviker från
n ett
antaget vvärde. Det P--värde man erhåller
e
från testet ger san
nnolikheten för att medellvärdet av
slumpmäässigt insamllade data från
n den populaation som lig
gger till grund för det antaagna värdet är lika
långt fråån det antagnna population
nsmedelvärdeet som medelvärdet av stickprovet.
Om mann har normalffördelade eller approximaativt normalfördelade data kan man aanvända ett t-test.
t
I
de fall dåå stickprovett avviker gro
ovt från norm
malfördelning
gen har man tre alternativv:
1. Utför någon form av datatransformation, t..ex. logaritm
mera, använd kvadratrotenn, invertera (=
=
1/värrdet)
2. Om innte transform
mationen hjälp
per; använd Wilcoxons rangsummete
r
est (se nästa aavsnitt)
3. Om m
man har ett stoort stickprov
v kan man annvända t-test i alla fall, efftersom ett t-ttest vid storaa
stickpprover är gannska robust mot
m avvikels er från norm
malitet.

t-test fför ett sticckprov
Ett exem
mpel får belyssa detta test. I ett försök äär medelvärd
det av 20 määtningar 5,36 (standardav
vvikelsen
= 0,27). Detta är illustrerat av den
n högra kurvvan i figur 10
0. Enligt biollogisk litteratturen är det
teoretiskka medelvärddet 5,00. I ettt t-test för ettt stickprov uttnyttjar man stickprovetss variation occh
konstrueerar med hjällp av denna variation
v
en ffördelningsk
kurva kring det teoretiskaa medelvärdeet, den
vänstra kkurvan i figuur 10. Sedan testar
t
man huur stor sanno
olikheten är att
a man drar ett lika extreemt
stickprovv från den teeoretiska förd
delningen, soom det stickp
prov man harr i verklighetten. Som figu
uren
visar är ddet ytterst ottroligt att ett slumpmässiggt urval från den vänstra kurvan skullle få den förd
delning
som visaas av den höggra kurvan. Det
D är dock iinte omöjligtt att detta sku
ulle kunna innträffa.
Det skugggade områddet i den teoreetiska fördeln
lningen är 5%
% av hela areean. I figurenn ser det ut so
om att
kurvan sslutar vid ca 5,25. I verkliigheten forsäätter kurvan oändligt lång
gt åt båda siddor, men sam
mtidigt
oändligt nära noll. Om
O man väljeer  = 0,05 annser man att stickprovet är signifikannt skiljt från 5,00
5 om
stickprovvets medelväärde hamnar inom den strreckade deleen. I detta fall ligger stickkprovets med
del och
fördelninng långt ut i ena svansen på den teoreetiska fördeln
ningen. Enlig
gt P värdet föör ett t-test på
p dessa
data kom
mmer stickprrov från den vänstra
v
kurvvan i ett fall av
a ca 10000 upprepade
u
drragningar gee ett
medelväärde på 5,36, som i den hö
ögra kurvan.. Vi kan såled
des konstaterra att det är yytterst osann
nolikt att
stickprovvet kommer en populatio
on som har m
medelvärdet 5,00.
5

Figur 10. IIllustration av ett
e ensidigt t-tesst för ett stickprrov.

Lite merr matematiskkt beskrivet så beräknar m
man värdet påå testvariabeln som
̅
,
⁄
√
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där x = det medelvärde man vill prova,  = det teoretiska medelvärdet, s = provets standardavvikelse
och n är antalet prov. Antal frihetsgrader är n-1. Den kritiska nivån på t finns angiven i tabeller. Om
det beräknade värdet på t är lägre än det kritiska värdet behålls nollhypotesen.
För exemplet ovan blir detta:
,
,
5,96.
⁄
,

√

,

Det kritiska t-värdet för  = 0,05 och 19 frihetsgrader är 2,093. Eftersom detta är lägre än det
beräknade värdet på t förkastar vi nollhypotesen.
Även om man får ett P-värde som är lägre än den konventionella 0,05-nivån är det inte säkert att man
har ett resultat som är av vetenskapligt eller biologiskt intresse. Den skillnad man detekterat kan vara
så liten att den inte har någon egentlig relevans. I vissa undersökningar kan dock avsaknaden av en
skillnad vara det som är av intresse. Om så är fallet måste man istället fundera om ett P-värde straxt
över 0,05 autoamtiskt innebär att det inte finns någon skillnad mellan de stickprov man testar. Innan
man gör tolkningar av ett P-värde bör man således fråga sig hur stor skillnad man anser vara av vikt.
För att svara på denna typ av fråga måste man använda sin biologiska expertkunskap. Det finns inga
statistiska tester till hjälp eftersom frågorna är av helt annan karaktär än frågor som man besvarar med
hjälp av statistik.
Viss vägledning får man dock genom att se till konfidensintervallet för stickprovet. I exemplet ovan är
det 95-procentiga intervallet 5,23 - 5,48, d.v.s. om man tog 100 stickprov om vardera 20 prover skulle
medelvärdet av 95 av stickproverna hamna inom intervallet. Om både den nedre och den övre gränsen
är långt från det teoretiska värdet kan man anta att skillnaden är tillräckligt stor för att anses som
biologiskt relevant. I fall där det motsatta gäller, att skillnaden är signifikant skild från det teoretiska
värdet men att hela intervallet är nära gränsen, är skillnaden förmodligen ointressant trots att den är
signifikant. I tabell 7 illustreras hur en liten skillnad kan bli signifikant om man tar tillräckligt många
prover. Trots att det sista testet är signifikant skvallrar konfidensintervallet om att skillnaden
förmodligen är så liten att den inte har någon egentlig betydelse.
Tabell 7. Resultat av fyra t-test på olika stora stickprover, alla med medelvärde 5,05 och standaravvikelse (s) 1,0. t-testerna
provar om medelvärdena avviker från det teoretiska medelvärdet 5,00.

Antal prover
10
100
1000
10000

Medel
5,05
5,05
5,05
5,05

s
1,0
1,0
1,0
1,0

t-värde
0,227
0,494
1,682
4,991

P
0,83
0,62
0,0923
< 0,0001

95% Nedre
4,61
4,86
4,99
5,03

95% Övre
5,48
5,24
5,11
5,07

Wilcoxons rangsummetest
Ibland tillåter inte fördelningen hos de data man har att använda ett t-test för ett stickprov för att testa
om medelvärdet av ett stickprov avviker från ett teoretiskt värde. I dessa fall får man stället använda
Wilcoxons rangsummetest som är ett icke-parametriskt test. Förväxla inte detta test med Wilcocons
teckenrangtest som beskrivs under tester för två beroende grupper.
Som alltid gäller att man måste ha ett någorlunda stort stickprov. För Wilcoxons rangsummetest är det
till och med så att om man har fem eller färre prover kommer testet alltid att ge ett P-värde större än
0,05.
Eftersom Wilcoxons rangsummetest är ett test för data som inte kan beskrivas med medelvärde och
standardavvikelse, utnyttjar man istället stickprovets avvikelse från ett hypotetisk medianvärde.
I Wilcoxons rangsummetest börjar man med att beräkna avståndet mellan varje observation och den
hypotetiska medianen. Därefter rangordnar man alla avstånd som inte är noll. Det statistiska testet
bygger på antagandet att om nollhypotesen är sann har summan av alla rangtal för positiva avstånd
samma fördelning som summan av alla rangtal för negativa avstånd. Om det finns en skillnad kommer
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rangsummorna däremot att skilja sig. Beroende på hur stor denna skillnad är kan man med hjälp av en
tabell avgöra om stickprovet skiljer sig signifikant från den hypotetiska medianen.
I tabell 8 visas samma data som i tabell 5, men här provas om stickprovet skiljer sig från den
hypotetiska medianen 0. I kolumn 2 har skillnaden mellan varje värde och 0 beräknats och i den tredje
kolumnen finns rangtalen för absolutvärdet av alla skillnader som inte är 0. Den fjärde kolumnen visar
tecknet på rangtalet och därunder finns summan av alla positiva respektive negativa rangtal. Den
lägsta av dessa två summor jämför man sedan med ett kritiskt värde från en tabell för Wilcoxons
rangsummetest. Om  sätts till 0,05 skulle nollhypotesen i detta fall förkastas om den lägsta av
rangsummorna var lika med eller mindre än 4. Vi kan således konstatera att medianen av stickprovet
inte skiljer sig signifikant från det hypotetiska värdet 0, eftersom den lägsta rangsumman är 13.
Tabell 8. Exempel på Wilcoxons rangsummetest. Här testas om 8 mätvärden (X) skiljer sig från den hypotetiska medianen 0.

X
X - 0 Rang |X - 0| Teckenrang
2
2
6,5
6,5
1,5
1,5
4,5
4,5
1
1
2
2
0
0


1
1
2
2
-2
-2
6,5
-6,5
-1,5
-1,5
4,5
-4,5
-1
-1
2
-2
Rangsumma; positiva avstånd: 15
Rangsumma; negativa avstånd: 13
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Hypotesprövning - Två grupper
När man har två grupper av data kan de antingen bestå av par eller av två enskilda grupper. Om man
kan ordna sin data parvis säger man att man har beroende data. Ofta är denna typ av data mätningar på
samma objekt före och efter någon form av behandling. För den andra typen kan man inte säga att ett
värde i de ena gruppen hör ihop med ett visst värde i den andra gruppen. I figur 11 finns ett schema
som hjälper till att välja rätt statistiskt test när man vill testa hypoteser kring två grupper av mätdata.
Om man har data som bygger på antal eller proportioner ska man istället använda s.k.
kontingenstabeller som beskrivs senare.

Är observationerna parvisa
Ja

Nej

Finns det fler
än ca 30 par
Ja
Nej
z test för parade
prover

Är data normalfördelade
Ja
Nej

t-test för parade
prover

Wilcoxons
teckenrangtest

Är data på
intervallskalan
Nej
Ja
Mann-Whitney
U-test

Har båda proverna minst
25 observationer
Nej
Ja

Är data normalfördelade
Nej
Ja
Mann-Whitney
U-test

z test för oparade
prover

Har båda grupperna
samma varians?
Nej
Welchs
test

Ja
t-test för oparade
prover

Figur 11. Flödesschema för att välja rätt statistiskt test för att prova om två grupper av mätvärden skiljer sig från varandra.
Datorprogram skiljer sällan på z- och t-tester, utan kallar allt t-test.

Parat eller oparat test
Hela detta avsnitt behandlar metoder för att testa om två stickprov skiljer sig från varandra. När man
drar två stickprov kan stickproven antingen vara oberoende eller beroende av varandra (figur 12).
Oberoende, eller oparade, data får man t.ex. när man jämför exempelvis alkalinitet i 20 slumpvis
valda sjöar i ett län med alkaliniteten i 20 slumpvis valda sjöar i ett annat län. Beroende, eller parade,
data har man om man gör upprepade mätningar på samma objekt, ofta före och efter en behandling.
Ett exempel kan vara alkaliniteten i 20 slumpvis valda sjöar före och efter kalknig. Man kan i detta fall
para ihop mätningen före kalkningen i sjö 1 men mätningen efter kalkningen i sjö 1, och detsamma för
de övriga 19 sjöarna.
Om man kan säga att ett värde i den ena gruppen hör ihop med ett visst värde i den andra gruppen har
man beroende grupper och kan utföra ett parat test. Den faktor som gör att man kan para ihop värden
måste dock vara en annan än den faktor man studerar. Generellt gäller att ett parat test har större styrka
än ett oparat test eftersom man tillför mer information till testet genom att para ihop mätvärden två och
två. Om man har möjlighet ska man därför redan vid planeringen av en studie sträva efter att lägga upp
studien så att man får parade observationer.
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Oparad
de data

Parade data

Figur 12. IIllustration av oparade
o
och parrade data. I denn vänstra illustraationen kan intee en sjö i län A pparas ihop med
d någon sjö
i län B. I dden högra illustrrationen har maan mätningar påå samma sjö förre och efter en behandling
b
ochh har därmed paar av data.
Alla siffroor anger alkaliniitet i mekv/l.

Oparaade tester
Förutsäättningar
I ett oparrat t-test föruutsätts att båd
da de studeraade gruppern
na kommer frrån samma bbakomliggande
populatioon och däriggenom har samma varianss. Detta kan testas genom
m att först berräkna varian
nsen för
var och eett av stickprroven. Däreffter beräknar man en s.k. F-kvot genom att dividerra den största av
varianserna med denn lägsta. Sedaan kan man m
med hjälp av
v en tabell över F-fördelniingen jämförra den
erhållna kvoten med det kritiska värdet på F. Antalet friheetsgrader är lika
l med anttalet prover minus
m
1,
både för täljaren ochh nämnaren. Om
O den berääknade F-kvo
oten är högree än det kritisska värdet fö
örkastas
nollhypootesen att de två proven har
h samma vaarians. Om detta
d
test visaar att varianssen är olika kan
k man
användaa Welchs testt istället för ett
e t-test.
Det är doock mycket ovanligt
o
att tillämpa
t
Wellchs test. Måånga förordarr att man börr undvika dett. Om
man finnner att man har
h olika variians kan dettaa vara ett ressultat i sig, oavsett om meedelvärdena skiljer
sig eller ej. Om så ärr fallet kan man
m låta bli attt göra ett eft
fterföljande Welch-test.
W
E
Ett annat sätt att
undvika Welchs test är att transfo
ormera sina ddata och däreefter testa vaarianserna igeen. Ofta kan en
transform
mering leda till
t att proverrna får samm
ma varians occh då kan ett t-test tillämppas.

Oparat z- och t-tesst
De flestaa datorprograam skiljer intte på de z- occh t-tester so
om finns med
d i figur 11, uutan kallar alllt för ttest. I deessa fall anväänder man daatorprogramm
mes t-test tilll alla stickpro
ovsstorlekar..
Om mann har fler än ca
c 25 till 30 observationeer kan man genom
g
centraala gränsvärddessatsen (se tidigare
avsnitt) aanvända testter som bygg
ger på normallfördelningen
n, s.k. z-testeer. Har man ffärre observaationer
använder man t-testeer. Det finns några skillnaader mellan z-test
z
och t-test. Den vikttigaste är sätttet att
beräkna medelfelet.
I oparade z- och t-tesster beräknass testvariabelln enligt:
̅

̅

,

där xA oochxB är meedelvärdet av
v grupp A reespektive gru
upp B och SE
EA-B är medellfelet för skilllnaden
mellan m
medelvärdenaa av A och B.
B Om man hhar många prover är skilln
naden mellann gruppernass
medelväärden normallfördelad och
h då användeer man z-testeet. I annat fall gäller t-tesst.
m
fö
ör skillnadenn i mellan gru
upp A och grrupp B enligtt:
I ett z-test beräknas medelfelet
,
2

där s är variansen occh n är antal observationeer för respek
ktive grupp. Genom
G
att koombinera de två
formlernna ovan erhålller man ett värde
v
på z. D
Detta värde jäämförs med kritiska
k
värdden i en tabelll över
normalföördelningen.
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I de fall man har färre än ca 30 observationer beräknar man standardavvikelsen för skillnaden i mellan
grupp A och grupp B enligt:
, där

, där

och

är de olika provens varianser.

Värdet på t erhålls genom att sätta in SEA-B i formeln ovan. Det kritiska värdet erhålls ur en t-tabell.
Antalet frihetsgrader är n-2. Om det beräknade värdet på t är högre än det kritiska värdet i tabellen kan
nollhypotesen förkastas.

Tolkning av resultat
Precis som för t-test för ett stickprov är det inte säkert att man har en biologisk intressant skillnad,
även om skillnaden är signifikant. Precis som för t-test för ett stickprov kan man studera
konfidensintervallen för att undersöka om den erhållna skillnaden är så pass stor att man ska betrakta
den som relevant för den frågeställning man har. I tabell 7 illustrerades hur chansen att hitta en liten
skillnad ökar med ökande antal prover, d.v.s. om man har tillräckligt många prover kan man hitta
skillnader som är så små att de inte har någon praktisk betydelse. Om P-värdet däremot är litet och
båda gränserna i konfidensintervallet indikerar en skillnad som har en reell betydelse kan man dra
slutsatsen att de båda stickproven skiljer sig.

Mann-Whitneys test
I de fall man har data på ordinalskalnivå eller från fördelningar som inte ens efter transformering kan
anses vara normalfördelade använder man Mann-Whitneys icke-parametriska test (kallas ibland även
för Wilcoxons test, ej att förväxla med Wilcoxons teckenrangtest som beskrivs senare). I detta test
jämför man de två gruppernas medianer istället för medelvärden som i t-tester. I detta test rankas alla
observationer från lägst till högst, oavsett vilken grupp de tillhör (tabell 9). Om flera observationer har
samma värde ges dessa sin medelrangordning. Efter att alla värden har rankats summeras rangtalen i
varje grupp. Om skillnaden mellan dessa summor är stor indikerar detta att de båda grupperna skiljer
sig åt.
Tabell 9. Illustration av Mann-Whitneys test. Rangsumman för grupp A är 28,5 och 49,5 för grupp B.

Grupp
Värde
Rang

A
1
2

A
2
7,5

A
1
2

A
2
7,5

A
1,5
5,5

A
1,3
4

B
2,1
9,5

B
2,3
11

B
1,5
5,5

B
1
2

B
2,1
9,5

B
3
12

Efter att man summerat rangtalen beräknas testvariabeln som kallas Mann-Whitneys U. Denna är den
minsta av UA och UB, som beräknas enligt:
∑

, respektive

∑

,

där n är antal observationer och R är rangsumman.
Via tabell får man reda på det kritiska värdet på U för de stickprovsstorlekar man har. I detta test blir
det beräknade värdet på U lägre ju större skillnader det är mellan gruppernas medianer. Därför
förkastas nollhypotesen om det beräknade värdet på U är lägre än det kritiska värdet.
I exemplet i tabell 9 är UA = 28,5 och UB = 7,5. Det kritiska värdet för Mann-Whitneys U för  = 0,05
och sex observationer i varje grupp är 5. Nollhypotesen kan således inte förkastas eftersom UB är
större än det kritiska värdet.
Ett lågt P-värde indikerar att de två populationerna som jämförs har olika medianer. Ett P-värde högre
än den kritiska 0,05 gränsen säger att man inte kan dra slutsatsen att populationerna skiljer sig.
Observera att detta inte är detsamma som att säga att de är lika! (detta gäller all statistisk
hypotesprövning). Om man har små stickprov är Mann-Whitneys test olämpligt eftersom det i dessa
fall har mycket låg styrka. Det är t.o.m. så att om man totalt har sju eller färre prover kommer testet
alltid att ge P-värden högre än 0,05.
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Parade tester
I de fall man har beroende, eller parade, observationer utför man det statistiska testet på differensen
mellan paren. Som framgår av figur 11 finns även här en teoretisk skillnad mellan z- och t-test, men de
flesta datorprogram tar inte hänsyn till denna skillnad utan kallar allt för t-test.

Parat t-test
I tabell 10 finns samma data som i tabell 9, men här ordnade som par och grupperna A och B har fått
byta namn till ”Före” och ”Efter”. Den nollhypotes som prövas är att den behandling som utförts
mellan mätningarna inte har givit någon effekt, d.v.s. att medelskillnaden mellan Före och Efter ska
var noll.
H0: Behandlingen har ingen effekt och medelskillnaden mellan ”Före” och ”Efter” är lika med 0.
H1: Behandlingen har effekt och medelskillnaden mellan ”Före” och ”Efter” är skild från 0.
Tabell 10. Data för att illustrera ett parat t-test.

Prov nr. Mätvärde Skillnad
Före Efter
1
1
2,1
-1,1
2
2
2,3
-0,3
3
1
1,5
-0,5
4
2
1
1
5
1,5 2,1
-0,6
6
1,3
3
-1,7
Medel
-0,53
Std.av.
0,91
Eftersom man testar om en observerad medelskillnad skiljer sig från en antagen medelskillnad är ett
parat t-test detsamma som ett t-test för ett stickprov där den observerade medelskillnaden testas mot
det hypotetiska värdet 0 (ingen skillnad). Från avsnittet om t-test för ett stickprov får vi:
̅

0,53
⁄√

0

0,91⁄√6

0,53
0,37

1,4

Med  = 0,05 och 5 frihetsgrader blir det kritiska värdet på t = 2,57. Då absolutvärdet av det
beräknade t är lägre än 2,57 kan nollhypotesen inte förkastas, d.v.s. den behandling som utfördes
mellan ”Före” och ”Efter” hade ingen effekt på den variabel som mättes.
Precis som tidigare gäller att även om nollhypotesen förkastas är det inte säkert att den upptäckta
skillnaden har någon betydelse i praktiken. Ett hjälpmedel för att se hur stor skillnad man har är att
beräkna konfidensintervallen. Hur man använder denna information framgår i avsnittet t-test för ett
stickprov.

Wilcoxons teckenrangtest
I de fall man har data på ordinalskalnivå eller från fördelningar som inte ens efter transformering kan
anses vara normalfördelade använder man Wilcoxons teckenrangtest som är ett icke-parametriskt test
för två beroende, eller parade, grupper. Eftersom detta är ett ickeparametriskt test är det medianerna
som jämförs. I detta test ger P-värdet svar på frågan om skillnaden mellan medianen före och efter
behandling är en slumpvariabel eller ej. Testet tar hänsyn till både storlek och tecken på skillnaden
mellan ”Före” och ”Efter”, och är således ett ganska starkt test trots att det är ett icke-parametriskt test.
Testet går till så att skillnaden mellan alla par beräknas. Därefter rangordnas absolutvärdet av alla
skillnader. Skillnader som är 0 stryks, därefter får den lägsta skillnaden rangordning 1. Om flera
skillnader är lika får dessa sitt medelrangtal. Därefter sätter man ut plus- och minustecken framför
rangtalen och beräknar man summan. Testvariabeln beräknar man sedan enligt:
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∑
∑

,

där R är rangtalen med tecken. Det kritiska värdet för denna testvariabel får man ur en tabell över
normalfördelningen.
För att illustrera detta använder vi samma data som i exemplet i tabell 10 och lägger till rangtal för
skillnaden (tabell 11). Värdet på testvariabeln blir T = -15/91 = -1,57. Från en tabell över
normalfördelningen får man att det kritiska värdet för ett tvåsidigt test vid  = 0,05 är -1,96. Då värdet
på testvariabeln understiger det kritiska värdet behåller vi nollhypotesen, precis som i t-testet med
samma data.
Tabell 11. Data för att illustrera Wilcoxons teckenrangtest.

Prov nr. Mätvärde Skillnad
Före Efter
1
1
2,1
-1,1
2
2
2,3
-0,3
3
1
1,5
-0,5
4
2
1
1
5
1,5 2,1
-0,6
6
1,3
3
-1,7

Rang Teckenrang (R)
2
-2
6
-6
5
-5
3
3
4
-4
1
-1
 R -15
91
 R2

Som för andra icke-parametriska tester har även detta test lägre styrka än motsvarande parametriska
test. Vid små stickprovsstorlekar är det mycket svår att kunna upptäcka annat än mycket stora
skillnader när man använder Wilcoxons teckenrangtest.
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Hypotesprövning - Fler än två grupper
Hittills har vi gått igenom hur man gör statistiska tester på en och två grupper. I detta avsnitt kommer
vi gå igenom tester för att prova hypoteser som involverar fler än två grupper. Om man har
normalfördelade data går dessa typer av analyser ofta under samlingsnamnet variansanalys, eller
ANOVA efter engelskans ANalysis Of VAriance. Namnet variansanalys är egentligen ganska
missvisande eftersom man inte testar hypoteser som rör varianser. I själva verket är det hypoteser om
medelvärden som testas, men av historiska skäl används namnet variansanalys.
Grupperna i en variansanalys kan vara ordnade på en mängd olika sätt beroende på vilket försök man
utför och vad det är man studerar. I det enklaste fallet har man tre oberoende grupper av data där man
testar om medelvärdet hos någon av grupperna skiljer sig från medelvärdet hos någon av de andra
grupperna. Från detta enkla fall kan man bygga ut analyserna till ytterst komplicerade modeller. I
denna handledning kommer några av de viktigaste aspekterna att tas upp. För mer avancerade
modeller finns flera hundra statiskböcker om variansanalys, på mer eller mindre abstrakt nivå, att
tillgå. En god start är Zar (1999).

ANOVA - grundläggande begrepp
I en variansanalys jobbar man med två grupper av variabler. Dessa grupper har många benämningar.
En vanlig nomenklatur är beroende respektive oberoende variabler. Vanligt är också att de beroende
variablerna kallas effektvariabler och de oberoende kallas faktorer. Olika nivåer i den oberoende
variabeln kallas nivåer.
Ett exempel får belysa begreppen. Antag att man studerar effekten av olika mängder av ett
gödningsmedel på växters tillväxt. Man planterar fem plantor vardera i tre miniväxthus och ger olika
mängd av ett gödningsmedel till de olika växthusen. Efter två veckor mäter man tillväxten hos alla
plantor. Därefter gör man om experimentet två gånger. Resultaten finns sammanställda i tabell 12.
I detta experiment är tillväxten den beroende variabeln, eller effektvariabeln. Näringsgiva och
försöksomgång är oberoende variabler, eller faktorer. Näringsgiva har i detta exempel tre nivåer; 15
ml, 20 ml och 25 ml. De numeriska värdena på näringsgiva kommer dock inte att ingå i analysen utan
är bara namn på de olika nivåerna.
Tabell 12 Tillväxt (mm) hos plantor efter 2 veckor vid odling i olika näringsgivor. Beskrivningar och formler för de olika
beräkningarna finns nedan.

Summa
Summa av kvadraterna
Kvadratsumma
Antal obs.
Medel
Std.av.

Försök 1
Näringsgiva (ml)
15
20
25
118
128
138
119
129
139
120
130
140
121
131
141
122
132
142
600
650
700
72010 84510 98010
10
10
10
5
5
5
120
130
140
1,58
1,58 1,58

Försök 2
Försök 3
Näringsgiva (ml)
Näringsgiva (ml)
15
20
25
15
20
25
100
110
120
139
140
119
110
120
130
122
142
118
120
130
140
141
138
130
130
140
150
120
128
132
140
150
160
121
131
129
600
650
700
643
679
628
73000 85500 99000 83127 92353 79050
1000 1000 1000 437,2 144,8 173,2
5
5
5
5
5
5
120
130
140
129
136
126
15,8 15,8 15,8 10,5 6,02 6,58

I de två första försöksserierna i tabell 12 framgår det tydligt att tillväxten är högre vid högre
näringsgiva och att variationen kring medelvärdena var densamma inom varje försök. Resultaten i den
tredje upprepningen är svårare att tolka efter bara en snabb överblick.
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Man kan tycka att ovanstående problem skulle kunna lösas med hjälp av tre t-tester, men detta är
direkt olämpligt. Det olämpliga består i slumpens obehagliga nycker. Om man utför upprepade t-tester
på samma dataset kommer risken att göra ett typ-I fel vara 1 på 20 för det första testet (vid  = 0,05)
och sedan öka för varje ytterligare test man utför på samma data, se även avsnittet om upprepade tester
och Bonferroni-korrektion ovan. Om man i fallet med de tre näringsgivorna gör tre upprepade t-tester
är risken för ett typ -I fel 13%. Hade man haft fem nivåer på näringsgivorna vore samma risk 29%. För
att undkomma dessa ackumulerade risker för typ-I fel gör man istället en variansanalys.
Då man satte igång detta försök hade man den statistiska nollhypotesen att medeltillväxten är
densamma vid alla näringsgivor. Mothypotesen är att medeltillväxten vid minst en av näringsgivorna
skiljer sig från medeltillväxten vid minst en annan näringsgiva. Detta kan sammanfattas som:
H0: x15  x20  x25
Mothypotesen omfattar många olika alternativ:
H1: x15  x20  x25

x15  x20  x25
x15  x20  x25
x15  x20  x25
x15  x20  x25
och så vidare
Om nollhypotesen förkastas gäller minst en av alla mothypoteser. Vilken eller vilka som gäller får
man svar på genom s.k. post hoc tester som vi kommer att beskriva längre fram.
För att testa nollhypotesen måste man ta reda på stickprovens medelvärde och spridningen kring
medelvärdet. Vidare måste man ta reda på variationen i hela datamaterialet. Den totala variationen kan
sedan delas upp i variation mellan grupper och variation inom grupper. I en variansanalys vill man ta
reda på om variationen inom en grupp är mindre än variationen mellan grupperna. D.v.s. hur mycket
av den totala variationen beror på olika behandlingar (näringsgivor i exemplet), och hur mycket av
variationen är den naturliga variationen inom respektive grupp? Detta uttrycks genom kvoten mellan
”variationen mellan grupper” och ”den totala variationen”. Denna kvot kallas F-kvot och är ett centralt
begrepp inom all variansanalys. Ju större F-kvoten är desto mer av variationen beror på olikheter
mellan de olika behandlingarna. Benämningen F kommer från Sir Ronald Fisher.

Exempel på beräkningar - ANOVA-tabellen
En grundläggande del i all presentation av resultat från variansanalyser är den s.k. ANOVA-tabellen. I
alla datorprogram för statistik presenteras resultaten i en tabell som kort och gott kallas ANOVAtabell. I detta avsnitt kommer vi att gå igenom de olika komponenterna i en sådan tabell. Vi utgår från
försöken i tabell 12. För att konstruera tabellen behöver vi de olika summorna som finns under själva
datasammanställningen.
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För varjee nivå (närinngsgivor i dettta fall) beräkknas följandee:
Benämn
ning
Förklarin
ng
Summa
Summan av alla data i en grupp, xi.
Summa av
Summan av varje mättvärde i kvad
drat, i
kvadrateerna
en grupp, ∑ .
Medel föör grupp j
Medelvärrde, x j   x i n i .
Kvadratssumma, SS

Summan av kvadratenn på skillnad
den
mellan mätvärde
m
och medelvärdett
 xi  x j .

8-120)2 + (1119-120)2 +
(118
(120
0-120)2 + (1221-120)2 +
(122
2-120)2 = 10

Antal obsservationer, n i.
Standardaavvikelse, si.

5
1,58



Antal obbs.
Std.av.

Exem
mpel, Försöök 1 vid 15 ml.
m
118+
+119+120+1121+122 = 60
00
2
2
2
2
118 + 119 + 1220 + 121 + 1222 =
7201
10
600//5 = 120



Till dettaa kommer ettt antal termeer som är gem
mensamma för
fö hela försö
ök 1:
Totalsum
mma
1950
Summan av alla data i ett försök, X.
Summa av alla
Summan av varje mättvärde i kvad
drat,
254530
2
kvadrateer
ök, X .
i ett försö
Antal obbs.
Antal obsservationer, N
N.
15
Antal gruupper
De olika näringsgivor
n
rna, k
3
För att bberäkna den s.k.
s F-kvoten
n behöver vi bberäkna de olika
o
varianskomponenteerna. Dessa förkortas
fö
ofta SS vvilket står för Engelskanss ”Sums of S
Squares”. Nedan följer en
n beskrivningg av de tre ollika
varianskkomponenternna i den enkllaste formenn av variansan
nalys, en s.k. enfaktors-aanova.
1) Totalla kvadratsum
mman, SST. Detta
D
är ett m
mått på avstååndet mellan varje punkt och det
gemeensamma meedelvärdet (fiigur 13). Dettta beräknas med
m följandee formel:
SST = (xi - X )2.
Dennna formel anvvänds inom många
m
statisttiska tester och
o vi har hitttills stött på den vid berääkning av
variannsen för ett stickprov.
s
Fö
ör att göra beeräkningarnaa lättare kan man
m förenklaa formeln tilll:
SST = X2 - (X)
X 2/N = 25453
30 -(19502/1 5) = 1030.

Figur 13. Illustration av de avstånd som
s
ingår i berääkningen av tottala kvadratsum
mman i en variaansanalys. Det markerade
m
avstånnden motsvarar xi - x i ekvation
nen ovan. Dataa kommer från försök
f
1 i tabelll 12.

2) Kvadrratsumman för
f variation mellan gruppper, SSM. Deenna kvadrattsumma ger eett mått på
variattionen mellaan stickproveen. Detta är eett mått på hu
ur mycket stickprovsmeddelvärdena ( xj )

varierrar kring sittt medelvärdee, d.v.s. ett m
mått på skillnaaden mellan en grupps m
medelvärde occh alla
grupppernas gemennsamma med
delvärde (figgur 14). Om alla
a grupper kommer frånn samma pop
pulation
komm
mer denna kvvadratsummaa, d.v.s. avståånden i figurr 14, att vara liten. Om deet däremot fiinns stora
skillnnader mellan grupperna antar
a
summann ett stort väärde. Detta beeräknas enliggt:
∑
̅

,
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där nj = antal obseervationer i grupp
g
j, ̅ = medelvärdee av grupp j, och
o
∑

̅

,
d.v.s.. ett viktat medelvärde
m
av
v alla gruppeers medelvärd
de. Viktningen består i attt man tar häänsyn till
antaleet observatiooner i varje grupp.
g
Genom
m detta får medelvärden
m
från
f grupperr med många
obserrvationer vägga tyngre än medelvärdenn från gruppeer med få observationer.
Form
meln för beräkkning av SSM kan förenkklas till:

SSM = (xi2/ni) - (X)2/N = (6002/5 +65502/5 + 7002/5)
/ -(19502/15) = 1000.

Figur 14. Illustration av de avstånd som
s
ingår i berääkningen av kv
vadratsumman för
f variation meellan grupper i en
variannsanalys. De maarkerade avstånd
den motsvarar x j  X medel i ekvationen
e
ovan
n. Data kommeer från försök 1 i tabell 12.

3) Kvadrratsumma föör variation in
nom grupperr. Detta är ett mått på varriationen inom
m de olika
gruppperna. Dennaa varianskom
mponent benäämnes ofta ”Error” i statiistikprogram
m. Formeln fö
ör detta
är:
̅
där xiij är mätvärdeet för observ
vation i i gruppp j, och x j är
ä medelvärd
det för gruppp j. Med denn
na formel
beräkknas först kvadraten på su
umman av avvstånden mellan varje ob
bservation i een grupp och
grupppens medelväärde (figur 15). Detta görrs för varje grupp
g
och därefter summeeras alla
grupppsummor. Soom framfår av
a figur 15 geer stora variaationer (d.v.ss. då xij - x j äär stort) ett högt
h

värdee, och liten variation
v
ett lågt värde. Enn enklare varriant av samm
ma formel ärr:
SSI = X2 - (xxi2/ni) = 2545
530 - (6002/55 +6502/5 + 700
7 2/5) = 30. 

Figur 15. Del av figurr 14 för illustration av de avståånd som ingår i beräkningen av
v kvadratsumm
man för variation
n inom
kerade avståndenn motsvarar xij -xi. i formeln ovan. Data kom
mmer från försö
ök 1 i
gruppeer i en variansannalys. De mark
tabell 12.

NOVA-tabelll (tabell
När de oolika varianskkomponenterrna är beräknnade presenteras de vanliigtvis i en AN
13). I tabbellen ingår även
ä
andra komponenter
k
r än kvadratsu
ummorna. Antal
A
frihetsggrader är ett mått
m på
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den mängd information som finns kvar i data efter att en parameter är beräknad. Vi går inte in närmare
på detta här utan nöjer oss med att presentera formlerna i tabellen.
Tabell 13. De olika delarna i en ANOVA-tabell. I den övre tabellen visas formlerna för de olika komponenterna och i den
undre visas värden från data från försök 1 i tabell 12.

Variansorsak
mellan grupper

Frihetsgrader, f.g.
k-1

Kvadratsumma, SS
SSM

Medelkvadratsumma, MS
SSM/f.g.

inom grupper
Totalt

N-k
(k-1)+(N-k) = N-1

SSI
SST

SSI/f.g.

Variansorsak
mellan grupper

Frihetsgrader, f.g.
3-1 = 2

Kvadratsumma, SS
1000

inom grupper
Totalt

15 - 3 = 12
15-1=14

30
1030

F
MSM/MS
I

Medelkvadratsumma, MS
1000/2 = 500

F

p

500/2,5=
200

<0,001

30/12 = 2,5

Medelkvadratsumman är ett mått på den genomsnittliga variansen i de olika grupperna. Dessa värden
används sedan för att beräkna den s.k. F-kvoten. En generell beskrivning av F-kvoten är:
behandlingseffekt

individuella skillnader

individuella skillnader

mätfel

mätfel

.

Om behandlingseffekten (effekten av de olika näringsgivorna i detta fall) är liten blir kvoten nära 1
och man kommer inte att kunna hitta någon signifikant effekt av den behandling man utfört.
I praktiken beräknar man F-kvoten som F = MSMellan/MSInom. För att få reda på om behandlingen har
någon signifikant effekt ser man i en tabell över F-fördelningen och läser av det kritiska värdet för de
antal frihetsgrader som ingår i täljare och nämnare i F-kvoten, för den valda nivån på . I exemplet
ovan är det kritiska värdet vid  = 0,01 och 2 respektive 12 frihetsgrader 5,39. Det beräknade värdet
på F är 200 och vi kan därför på goda grunder förkasta nollhypotesen som sa att de olika
medelvärdena inte skiljer sig åt.
Ett vanligt sätt att i löpande text presentera resultat av en variansanalys är ”det fanns en signifikant
skillnad i tillväxt mellan de olika näringsgivorna (ANOVA, F2, 12 = 200; P < 0,001)”, eller varianter av
detta.
I tabell 14 presenteras resultaten av variansanalyser på försök 2 och 3 i tabell 12, efter beräkning i ett
datorprogram. Som framgår är ingen av dem signifikanta (d.v.s. P är större än 0,05). I försök 2 finns
en stor variation både inom och mellan grupper som gör att man inte vet vad som är naturlig variation
och vad som är effekt av de olika näringsgivorna. I försök 3 är den totala variationen densamma som i
försök 1, men variationen inom grupperna är avsevärt mycke större. Därav går det inte att särskilja
variation inom grupper från variation mellan grupper och testet ger stöd åt nollhypotesen.
Som du kanske märkt benämnes variation inom grupper ”Error” i det datorprogram som används för
beräkningarna i tabell 14. Detta är en vanlig synonym till variation inom grupper. En annan vanlig
synonym är ”Random”. Båda dessa synonymer indikerar att denna varianskomponent är ett mått på
den slumpmässiga variationen inom en grupp.
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Tabell 14a. Resultat av ANOVA på försök 2 i tabell 12.

Source

DF

Sum of Squares

Mean Square

F Ratio

Prob > F

Nutrient
Error
Total

2
12
14

1000
3000
4000

500
250

2,00

0,1780

Tabell 14b. Resultat av ANOVA på försök 3 i tabell 12.

Source

DF

Sum of Squares

Mean Square

F Ratio

Prob > F

Nutrient
Error
Total

2
12
14

274,8
755,2
1030

137,4
62,93

2,183

0,1554

Bakomliggande modeller
I detta avsnitt kommer vi att kort ta upp de bakomliggande modellerna i variansanalys. Den totala
variationen består av summan av variationen i de olika grupperna som ingår i en modell, de s.k.
varianskomponenterna. Variationen beskrivs av de olika kvadratsummorna. Vi får således:
SSTotal = SSInom + SSMellan.
Detta illustreras bl.a. i tabell 13 där totala kvadratsumman, 1030, är summan av gruppernas
kvadratsummor som är 1000 och 30.
För tvåvägs variansanalyser (som beskrivs längre fram) består kvadratsumman för variation mellan
grupper av flera delar:
1. en kvadratsumma som representerar variationen mellan prover, som orsakas av faktor A, SSA,
2. en kvadratsumma som representerar variationen mellan prover, som orsakas av faktor B, SSB och
3. en kvadratsumma som representerar variationen mellan prover, som orsakas av samverkan
(interaktion) av faktor A och faktor B, SSAB.
Vi får då:
SSTotal = SSInom + SSA + SSB + SSAB.
Modellerna ovan är beskrivningar av hur variansen delas upp i olika komponenter. Det finns också
modeller för hur varje enskild observation inkluderas i en variansanalys. I en enfaktors variansanalys
har man följande komponenter (med exempel från försök 1 i tabell 12):
Yij = observation i hos nivå j, t.ex. 118 mm för planta 1 vid näringsgivan 15 ml,
 = medeltillväxten hos hela populationen av den växt man använt, oavsett behandling,
j = avvikelsen från  som en effekt av behandling j, kan vara både positiv och negativ; d.v.s. den
tillväxt som erhålls som en effekt en näringsgiva,
ji = ett mått på slumvariationen; d.v.s. ett mått på hur mycket planta i behandlad med näringsgiva j
avviker från  + i på grund av slumpmässig variation.
Dessa komponenter bildar tillsammans följande ekvation:
Yji =  + j + ji.
I en variansanalys testar man om i har något inflytande i ekvationen. Om man inte har någon effekt
av den behandling som utförts kommer  vara ungefär lika för alla i. D.v.s. att 15  20  25 i försök
1. Detta är i själva verket den egentliga nollhypotesen.
För en tvåfaktors ANOVA får man på motsvarande sätt:
Yijk =  + i + j + ()ij + ijk,
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där j = effekten av nivå j i faktor  och ()ij är samverkan mellan nivå i hos faktor  och nivå j hos
faktor .
Ovanstående ekvationer är exempel på den teoretiska grunden i all variansanalys och de beskriver
sambandet mellan varje observation och effekten av de olika behandlingarna. I denna korta
beskrivning av de bakomliggande modellerna i ANOVA tar vi bara upp de allra enklaste varianterna
av dessa modeller. Ju mer komplicerad modell som testas desto mer komplicerad blir den ekvation
som beskriver modellen.

Fixa, stokastiska och blandade modeller
De tre begreppen i rubriken är viktiga att känna till innan man sätter igång med en variansanalys
eftersom sättet att beräkna F-kvoten skiljer sig beroende på vilken typ av modell man har. Om man
inte specificerar vilken typ av modell man har kan man få felaktiga F-kvoter (och därmed felaktiga Pvärden) när man använder datorprogram, eftersom datorn då inte vet hur den ska räkna utan använder
den förvalda metoden.
Det finns två typer av faktorer, d.v.s. oberoende variabler; fixa och stokastiska. De flesta
variansanalyser bygger på fixa faktorer. Denna typ av faktorer har fastställda nivåer i den oberoende
variabeln, t.ex. de tre näringsgivorna i exemplet ovan. Nivåerna bestäms oftast innan ett experiment
startar.
Stokastiska faktorer har nivåer som väljs slumpvis från en ”population” av tänkbara nivåer. Detta
förfarande är inte ovanligt i miljöanalyssammanhang där man ibland inte kan designa experiment och i
förväg bestämma nivåerna på sina faktorer. Ett exempel på en stokastisk faktor är trädslag förutsatt att
man utför mätningar på slumpvis valda träd i ett område. Om man innan studien hade definierat vilka
trädslag man skulle inventera vore trädslag däremot en fix effekt.
Beroende på kombination av fixa och stokastiska faktorer finns det olika sätt att beräkna
varianskomponenterna och F-kvoten. Oftast är det nämnaren i F-kvoten som skiljer mellan de olika
modellerna. Tabell 15 ger en bild av hur F-kvoten beräknas vid olika typer av data. För att få rätt Fkvot när man använder datorprogram för att beräkna en variansanalys måste man ange om man har
stokastiska eller fixa faktorer. De olika modellerna benämnes Modell I, II och III. De engelska
termerna för dessa tre modeller är antingen ”Model I, II, III” eller ”Fixed models”, ”Random models”
och ”Mixed models”.
Modell I är den vanligaste typen och används när alla faktorer är fixa. De flesta datorprogram ger Fkvoter beräknade enligt modell I, om man inte specificerar annat.
Modell II används sällan och bygger på att alla faktorer har slumpmässigt valda nivåer.
Modell III används när man har en blandning av fixa och slumpmässiga faktorer och kallas ofta
”mixed model ANOVA”.
Tabell 15. Illustration av hur sättet att beräkna F-kvoten i en variansanalys skiljer sig mellan olika typer av studier, beroende
på om faktorerna är fixa eller stokastiska. Error betecknar inomgruppsvariationen.
Variansorsak
Faktor A
Faktor B
Interaktion mellan
A och B

Modell I
(A och B är fixa)

Modell II
(A och B är stokastiska)

Faktor A MS
Error MS
Faktor B MS
Error MS
A  B MS
Error MS

Faktor A MS
A  B MS
Faktor B MS
A  B MS
A  B MS
Error MS

Modell III
(A är fix och
B är stokastisk)
Faktor A MS
A  B MS
Faktor B MS
Error MS
A  B MS
Error MS
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Envägs ANOVA
En envägs ANOVA använder man i de fall då man vill testa om det finns skillnader i medelvärdet hos
en variabel t.ex. längd, koncentration, diversitet, etc., mellan olika nivåer i en enda faktor, t.ex. olika
näringsgivor. Antalet nivåer ska vara minst tre. I exemplet ovan jämförde man hur medelvärdet av
tillväxten varierade mellan tre olika näringsnivåer. Detta är ett typexempel på en envägs, eller
enfaktors, variansanalys.
Innan man startar beräkningarna måste man fundera om data behöver transformeras. Avsnittet om
datatransformation ovan beskriver olika möjligheter. Variansanalys bygger på att data är
(approximativt) normalfördelade och om man inte kan uppnå en sådan fördelning med hjälp av
tranformation ska man använda motsvarande ickeparametriska tester. En variansanalys är dock relativt
okänsligt för avvikelser från normalfördelningen vilket gör att de flesta data som är på intervall- eller
kvotskalan kan analyseras med ANOVA. Motsvarande ickeparametriska tester är Kruskal-Wallis test
och Friedmans test. Mer om dessa tester följer.
Precis som t-test förutsätter nyttjandet av variansanalys att observationerna kommer från samma
bakomliggande population och därmed har samma varians, s.k. homoscedasticitet. Om variansen är
olika för olika nivåer har man s.k. heteroscedasticitet vilket leder till att det inte går att utföra en
variansanalys. Ett vanligt test för att kontrollera om stickproven har samma varians är Barletts test och
många statistikprogram beräknar detta test automatiskt när man gör en ANOVA. I Barletts test testas
nollhypotesen att varianserna är lika mot alternativhypotesen att varianserna inte är lika. För att
förutsättningarna för en ANOVA ska vara uppfyllda vill man i detta test således ha ett P-värde som är
större än , d.v.s. 0,05, så att nollhypotesen kan behållas. Om p-värdet blir mindre än 0,05 har minst
en nivå hos den faktor man studerar en varians som skiljer sig från övriga nivåers varians.
Om Barletts test ger att varianserna skiljer sig kan man antingen konstatera att de studerade nivåerna
skiljer sig, och nöja sig med detta. En skillnad i varians kan vara lika viktig som en skillnad i
medelvärde. En annan åtgärd kan vara att utföra någon form av transformering för att reducera
variansen och ett tredje sätt är att använda en variant av ANOVA som inte förutsätter jämn varians.
Det senare alternativet är dock ovanligt. Ytterligare ett sätt är att använda en icke-parametrisk variant
av ANOVA.
Om data inte är normalfördelade eller om de är på ordinalskalenivån finns flera ickeparametriska tester
att tillgå. De vanligaste är Kruskal-Wallis test om man har oberoende grupper och Friedmans test då
man har beroende grupper.

Kruskal-Wallis test
Detta är ett effektivt test för att pröva hypoteser av ANOVA-typ där data inte uppfyller kraven för en
vanlig variansanalys. Testet kallas också för H-test eftersom testvariabeln benämnes H. Principen är
att alla observationer rangordnas, oavsett grupp. Därefter jämför man summan av alla rangtal för de
olika grupperna. Om nollhypotesen är korrekt, d.v.s. att alla stickprov kommer från samma population,
kommer summan varje grupps rangtal att vara ungefär lika stora.
Testvariabeln H beräknas med följande formel:
∑

3

1 ,

där N = det totala antalet observationer, Ni = antal observationer i grupp i och Ri = summan av
rangtalen i grupp i.
Om det finns rangtal som är lika korrigerar man testvariabeln genom att dividera H med en
korrektionsfaktor som kallas C. Man får då Hkorr = H/C, där
1

∑

,

där ti = antal lika rangtal i den i:te gruppen av lika rangtal.
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Det kritiska värdet på testvariabeln får man i en chi-två-tabell. Antalet frihetsgrader är antalet grupper
minus 1. Om det erhållna värdet på H är lägre än den kritiska nivån man erhåller från chi-två-tabellen
behåller man nollhypotesen.
Om man utför Kruskal-Wallis test på försök 1 i tabell 12 får man de rangtal som visas i tabell 16.
Underst i tabellen visas rangsummorna. Bara genom att titta på rangsummorna kan man gissa att de
olika nivåerna (15, 20 resp. 25 ml) ger olika resultat.
Tabell 16. Rangtal för resultaten i försök 1 i tabell 12.

Antal obs. Ni
Rangsumma, Ri

Försök 1
Näringsgiva (ml)
15
20
25
1
6
11
2
7
12
3
8
13
4
9
14
5
10
15
5
6
7
15
40
65

Värdet på testvariabeln beräknas med hjälp av formeln ovan:
3 15

1 =18,5

Ur en chi-två tabell får man att det kritiska värdet på H för  = 0,001 och 3-1 frihetsgrader är 13,8. Vi
kan således konstatera att även den ickeparametriska varianten av variansanalys ger att tillväxten
skiljer sig mellan behandlingarna.

Friedmans test
Detta test är den ickeparametriska varianten av en ”Repeated measures ANOVA”, som används när
man har tre eller flera beroende grupper och man vill testa om det finns skillnader mellan grupperna.
Som många andra ickeparametriska tester bygger även Friedmans test på rangtal. Principen är att
rangsummorna blir ungefär lika för alla grupper om grupperna inte skiljer sig. En stor skillnad mellan
rangsummorna tyder däremot på skillnader mellan grupper. Formeln för Friedmans test är besläktad
med formeln för Kruskal-Wallis test men något mer komplex, därför presenteras inte formeln här.
Testvariabeln är även i detta test chi-två-fördelad. Antalet frihetsgrader är antalet grupper minus 1.

Tvåvägs ANOVA
Hittills har alla tester som beskrivits i detta kapitel handlat om data med endast en faktor, med en, två
eller fler nivåer. I en tvåvägs, eller tvåfaktors, ANOVA analyserar man effekter av två samverkande
faktorer. Det kan t.ex. röra sig om en faktor med nivåerna ”Före” och ”Efter” en behandling samt en
faktor med nivåerna ”Hane” och ”Hona” (tabell 17). I denna typ av försök kan man ha effekter från
varje faktor för sig och genom en kombination av de båda faktorerna.
Tabell 17. Illustration av interaktioner i en tvåvägs ANOVA.

Behandling

Kön
Hona

Hane

Före

Medelvärde11

Medelvärde12

Efter

Medelvärde21

Medelvärde22

Eftersom vi kan förvänta oss effekter i tre nivåer kan vi konstruera tre nollhypoteser. Den första nivån
rör den s.k. huvudeffekten som kommer av kön. Här försöker man besvara frågan om det finns några
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könsankknutna skillnaader utjämnaat över alla niivåer i den andra
a
faktorn, d.v.s. att suumman av alla
behandliingsgrupperss medelvärdeen för honor ska vara likaa med summaa av alla behhandlingsgrup
ppers
medelväärden för hannar. Något meer matematisskt uttryckt blir
b detta:
H0,1: (Meedel11 + Meddel21) - (Med
del12 + Medell22) = 0, d.v.ss. medel för ”Honor”
”
är llika med med
del för
”Hanar”.
Nollhypootesen för beehandlingsefffekten testarr om det finn
ns någon skilllnad mellan bbehandlingarr, oavsett
kön. På m
motsvarandee sätt blir nolllhypotesen aatt summan av
a honors och
h hanars meddelvärden fö
öre
behandliing ska vara lika med sum
mman av honnors och han
nars medelvärrden efter beehandling:
H0,2: (Meedel11 + Meddel12) - (Med
del21 + Medell22) = 0, d.v.ss. medel för ”Före”
”
är likka med medel för
”Efter”.
Slutligenn ställer vi uppp en nollhyp
potes om intteraktionen, d.v.s.
d
samverrkan, mellann de båda fak
ktorerna.
Man villl då ha svar på
p frågan: fin
nns det någonn skillnad mellan könen i respons på behandlingeen.
Nollhypootesen blir matematiskt
m
densamma
d
soom H0,1.
H0,3: (Meedel11 + Meddel21) - (Med
del12 + Medell22) = 0, d.v.ss. skillnaden mellan behaandlingarna av
a honor
ska vara lika stor som
m skillnaden mellan behaandlingarna av
a hanar.
Resultateen från en tvvåfaktorsanov
va kan illustrreras med hjäälp av bilderr. I figur 16a visas medelv
värdena
av den uuppmätta respponsvariabeln i exemplett ovan. I 16b visas de olik
ka könens m
medelrespons oavsett
behandliing. I detta exxempel är dee båda könenns medelvärd
de lika om man inte tar häänsyn till
behandliingen. Likasåå är medelväärdena av de olika behand
dlingarna lik
ka stora för bååda könen (ffigur
16c). Dääremot finns en tydlig efffekt om man ser till interaaktionen melllan kön och behandling (figur
16d). Skkillnaden melllan medelväärdena för hoonor har motssatt tecken jäämfört med sskillnaden mellan
m
medelväärdena för haanar.
Den graffiska beskrivvningen visarr således att ddet inte finnss någon effek
kt av vare sigg kön eller
behandliing om de tesstas var för sig,
s men att ddet finns en samverkanse
s
ffekt mellann de båda. Om
m det
finns en interaktion är
ä således lin
njerna i ett s.kk. interaktion
nsdiagram, som i figur 166, inte paralllella.
a)

b)

c)

d)

Figur 16a--d. Illustration av
a tvåvägs ANO
OVA utförd på exemplet i tabeell 17.

Generelllt kan man sääga att en tvååfaktors ANO
OVA testar om
o skillnader mellan nivååer i en fakto
or
varierar mellan nivåeerna i den an
ndra faktorn. I figur 17a-ff visas exemp
pel på interakktioner mellaan två
faktorer,, kön (2 nivååer) och trädsslag (3 nivåerr). Responseen, d.v.s. det man mätt är vikten av en
n
insektsarrt som man fångat
f
på olik
ka träd i ett sskogsområdee. Nollhypoteeserna är 1) aatt det inte fiinns
någon skkillnad i vikt mellan hono
or och hanar,, 2) att det in
nte finns någo
on skillnad i insekternas
medelvikkt oavsett köön mellan olika substrattrrädslag och 3)
3 att det intee finns någonn samverkan mellan
kön och trädslag som
m påverkar in
nsekternas m
medelvikt.
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Figur 17a--f. Exempel på olika typer av interaktioner i een tvåfaktors AN
NOVA. Varje punkt
p
visar meddelvärdet av
responsvarriabeln för resppektive kombinaation av kön och
ch trädslag.

Trevägss ANOVA
Precis soom man kan utöka en env
vägs ANOVA
A till en tvåv
vägs, kan maan lägga till yytterligare en
n faktor
till en tvvåvägs ANOV
VA och på såå sätt få en trrevägs ANOVA. I en såd
dan finns effeekter från varje faktor
för sig, ffrån interaktiioner mellan två av de tree faktorerna och
o slutligen
n från interakktioner mellaan alla tre
faktorer.. Dessa analyyser kan dock
k bli så kompplicerade att de faller utaanför vad som
m är avsikten
n med
detta kom
mpendium och vi hänvisaar till någon lärobok i äm
mnet, t.ex. Zaar (1999).

Obalanserade modeller
m
och
o saknaade nivåeer
För att få största möjjliga styrka i en variansannalys bör maan ha en s.k. balanserad studie. Dettaa innebär
att man hhar lika många prover fråån varje kom
mbination av faktorer (tab
bell 18a). Viddare bör man
n ha data
från alla kombinationner av de stu
uderade nivåeerna. För att uppfylla desssa båda kravv måste man ofta ha
stora dattamängder, speciellt
s
vid tvåt
och trevvägs variansaanalyser. Då man
m jobbar m
med
miljöunddersökningarr kan det docck vara kostsaamt och iblaand även omö
öjligt att sam
mla in så storaa
datamänngder. I de faall man har ollika stora sticckprov från olika
o
nivåer har man en ss.k. obalanseerad
ANOVA
A. I vissa situuationer kan det på grundd av naturen hos
h de data man
m studerarr komma sig att man
helt saknnar data för en
e nivå. Detta kan t.ex. beero på att visssa kombinattioner av fakktorer inte ex
xisterar
(tabell 18b).
I de fall man har situuationer som i tabell 18b måste man använda
a
andrra beräkningssrutiner än vid
v
balanserrade försök. Exemplen
E
ov
van gäller förr balanseradee modeller. Mer
M avanceraade datorprogram
kan lösa modeller meed obalanserrade data ochh med saknad
de nivåer med hjälp av enn metod som
m kallas
GLM, ”G
General Lineear Models”, medan enkllare statistikp
program sakn
nar metoder fför att lösa dessa
d
typer av modeller. Teeorin bakom
m detta och m
metoder för attt lösa sådanaa modeller faaller utanför
intentionnerna med deetta kompend
dium. Metodderna finns beeskrivna i många läroböccker, t ex. Ru
utherford
(2001)

Faktor A
Nivå 1 Nivå
N 2 Nivåå 3 Nivå 4
Nivåå 1
5
5
5
5
Nivåå 2

5

5

5

5

Nivåå 3

5

5

5

5

Tabell 18
8b. Exempel påå en obalanseradd ANOVA med
d
en saknaad nivå. Siffrorn
na anger antal sttuderade objektt.

Faktor B

Faktor B

Tabell 18aa. Exempel på en
e balanserad ANOVA.
A
Siffrorna aanger antal studderade objekt.

Faktor A
Nivå 1 Nivå 2 Nivvå 3
Niv
vå 1
•
5
6

Nivå 4
5

Niv
vå 2

4

5

3

5

Niv
vå 3

2

4

2

6

“Repeeated meaasures AN
NOVA”
Precis soom för t-test kan man välj
lja mellan beeroende ellerr oberoende nivåer hos dden faktor man
studerar.. Om man haar beroende nivåer
n
utför m
man en s.k. ”Repeated
”
measures
m
ANO
OVA”. Typiska
situationner då man haar beroende grupper är dåå man gjort upprepade
u
mätningar
m
på samma indiv
vider
eller objekt, t.ex. föree och efter en
n behandlingg. Behandlin
ngen kan antingen vara enn aktiv manip
pulation

39
eller att m
mätningarnaa upprepas med
m jämna inttervall. I det senare fallet är tiden melllan mätning
garna den
behandliing man utföör. Vanligt ärr att man anvvänder en av nivåerna som
m referensnivvå, d.v.s. den
n nivå
som gälllde innan maan satt igång någon form av manipuleering.
En förutsättning för att
a göra en ”R
Repeated meeasures ANO
OVA” är att man
m utför allla upprepadee
mätningaar på alla objjekt i studien
n. En annan fförutsättning
g är att mätningarna på saamma objekt är
oberoendde av varanddra. Denna fö
örutsättning äär besläktad med kravet på
p homoskeddasticitet (se avsnittet
om datattransformatioon) som gäller för t-testerr och varianssanalyser därr man jämförr olika grupp
per. När
man utföör upprepadee mätningar på
p samma gru
rupp försvinn
ner visserligeen variationeen mellan gru
upper,
men vi m
måste iställett ta hänsyn till s.k. kovariians hos de enskilda
e
objekten. Eftersoom man utför
mätningaar på sammaa objekt upprrepade gångeer finns det en risk att objjekt som ger låga (eller höga)
h
värden vvid första määtningen även
n ger låga (hööga) värden vid den andrra mätningenn, en s.k. kov
variation.
Detta rissk är specielllt hög om maan utför mätnningarna så att
a den första mätningen ppåverkar resu
ultatet i
den andrra mätningenn. I beräkning
garna i en ”reepeated meaasure ANOVA
A” tar man hhänsyn till denna
d
kovarianns, men en föörutsättning för
f att detta sska fungera är
ä att kovariaansen är ungeefär lika storr för
varje objjekt. På engeelska kallas denna
d
förutsäättning för ”ssphericity” eller ”circularrity” och
ovanståeende beskrivnning är en mycket
m
grov fförenkling fö
ör att ge en an
ning om vad som menas med
”sphericity”. Om datta inte uppfyller detta kraav kommer det
d framräknaade P-värdett blir för lågt..
Matemattiskt skiljer sig
s en ”Repeated measurees ANOVA”” från en vanlig ANVOA
A i princip genom
sättet attt beräkna F-kkvoten. Om man
m studerarr en faktor med
m endast tvåå nivåer blir en ”repeated
d
measures ANOVA” detsamma so
om ett t-test för beroendee grupper.

Hierarrkiska moodeller
I vissa tyyper av variaansanalyser är
ä de olika faaktorerna relaaterade till vaarandra på ettt hierarkisktt sätt.
Med dettta menas att olika nivåer inom en fakktor kan delas upp i nya nivåer
n
i en annnan faktor. Man
M kan
t.ex. ha fflera mätstatiioner längs ett
e vattendragg och flera mätinstrumen
m
t på varje määtstation. Häär kan
varje nivvå i faktorn ”mätstation”
”
delas upp i nnya nivåer i faktorn
f
”instrument” (figgur 18). Efterrsom
beroendeet mellan de olika faktoreerna är linjärrt uppifrån occh ner, eller tvärt om, harr t.ex. mätinsstrument
nummerr ett på stationn nummer ettt ingenting aatt göra med instrument ett
e på stationn nummer tvåå. Detta
måste sppecificeras näär man gör en
n variansanaalys. Om man
n inte specifiicerar detta kkommer
beräkninngarna att blii felaktiga. De
D flesta datoorprogram haar rutiner för att specificeera om man har
h en
hierarkissk utformninng på sin stud
die.
De engellska uttryckeen för denna typ av variannsanalys är antingen
a
”Hiierarchic AN
NOVA” eller ”Nested
ANOVA
A”.

Figur 18. IIllustration av hur
h faktorer är organiserade
o
i een hierarkisk vaariansanalys. Instrument 1 vid m
mätstation 1 haar inget
samband m
med instrumentt 1 vid mätstatio
on 2.

Post hoc tester
Om en vvariansanalyss ger att man
n kan förkastaa nollhypotesen vet man att medelvärrdet hos minst en
nivå i enn faktor skiljeer sig från minst
m
en annann nivå i samm
ma faktor. Däremot
D
vet m
man inte vilk
ken eller
vilka nivvåer som skilljer sig från varandra.
v
I avvsnittet om grundläggand
g
de begrepp innom ANOVA
framgår att mothypotesen är en kombination
k
av en mängd
d utsagor.
Om, ochh endast om, en variansan
nalys ger att m
man kan förk
kasta nollhyp
potesen kan m
man gå vidare med
en gruppp av analyserr som gemen
nsamt kallas ppost hoc testter. Dessa tesster utför man
an för att ta reeda på
vilken elller vilka nivvåer som skiljjer sig signiffikant. Post hoc
h tester fun
ngerar i princcip som upprrepade ttester däär man jämför alla par av nivåer inom
m en faktor. Det
D finns dock en stor skilllnad mot attt utföra
en massaa upprepade t-tester. Om man gör flerra t-tester påå samma dataa kommer rissken för ett ty
yp-I fel
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ackumulera för varje upprepat test. När man gör post hoc tester är denna risk betydligt lägre och de Pvärden testet ger är betydligt mer tillförlitliga än de P-värden upprepade t-tester ger. Trots att post hoc
tester är robusta finns det varianter som korrigerar  efter antalet upprepade tester, s.k. Bonferroni
korrektion.
Vilket test som ska användas beror delvis på frågeställningen och delvis på hur konservativt test man
vill använda. I dessa sammanhang innebär konservativ att testet kräver stora skillnader mellan två
medelvärden innan det signalerar att det finns en signifikant skillnad mellan de nivåer man testar. Om
man väljer ett test som är mycket konservativt finns en risk att man drar slutsatsen att det inte finns
någon skillnad trots att det i själva finns en skillnad, ett s.k. typ-II fel. Väljer man däremot ett test som
är mindre konservativt finns risken att man drar slutsatsen att det finns en skillnad när det egentligen
inte finns det, d.v.s. ett typ-I fel.
Det finns minst ett femtiotal olika post hoc tester. Några av de vanligaste är Scheffes F-test, Tukeys
test och Fishers PLSD och Bonferroni. Oftast används någon av dessa. Av de uppräknade testerna är
Tukeys test det minst konservativa, följt av Fishers PLSD. Scheffes test är ganska konservativt och
Bonferroni-testet blir mer och mer konservativt ju fler nivåer man jämför. Ju mer konservativt ett test
är desto större måste skillnaden mellan medelvärdena hos de två nivåer man jämför vara för att testet
ska ge att skillnaden är signifikant (tabell 19).
Tabell 19. Den lägsta skillnad i medeltillväxt mellan olika nivåer i försök 1 i tabell 12 som krävs för att två nivåer ska anses
signifikant skilda, för fyra olika post hoc tester.

Signifikant* om skillnaden överstiger
Tukeys Fisher's PLSD
Bonferroni Scheffe
3,56
4,32
4,96
5,09

* P < 0,01

Försöksdesign och ANOVA
Detta avsnitt bör läsas i kombination med avsnittet ”Bakomliggande modeller” ovan, då det bygger på
de bakomliggande modellerna i variansanalys. I Planering av undersökningar i Naturvårdsverkets
handbok för miljöövervakning nämns det att det finns tekniker som omvandlar störningar i ett
experiment till kontrollerade slumpvariabler. Exempel på störande faktorer kan vara heterogenitet i
markkemi när man utför ett gödslingsförsök. Vid sådana tillfällen kan man genom att välja rätt
försöksdesign kontrollera slumvariationen i en tvåvägs ANOVA. Det finns flera olika typer av
försöksdesign. Först beskrivs den design som på engelska kallas ”Randomised Complete Block”.
Antag att man vill se om det finns skillnader mellan fyra olika gödningsmedel i hur stor skörden blir.
För att testa detta behövs minst fyra försöksytor, en yta per gödningsmedel. Men, med endast en yta
per gödningsmedel får man inget mått på variationen vilket krävs i en ANOVA. Därför behöver man
replikat. I detta fall väljer vi fyra replikat. Den totala area som krävs för detta försök kommer att bli
ganska stor och man har då anledning att anta att det finns variationer i markkemi som kommer att
påverka resultatet av studien. För att eliminera effekter från variation i markkemi i analysen låter man
slumpen avgöra i vilken provyta man ska använda de olika gödningsmedlen. Man låter dock inte
slumpen styra helt och hållet utan delar in ytorna i fyra s.k. block. Inom varje block slumpar man
vilken yta som ska behandlas med vilket gödningsmedel (figur 19).
Block 1 A

C

B

D

Block 2 D

C

A

B

Block 3 B

D

A

C

Block 4 A

B

D

C

Figur 19. Exempel på randomiserad block-design. Fyra olika gödningsmedel (A - D) har använts i 4  4 ytor. Ytorna är
indelade i block och ordningen inom varje block är slumpad.
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Resultaten från studien kan analyseras med en tvåvägs ANOVA, där man testar nollhypotesen att de
olika gödningsmedlen ska ge samma skörd. Som i alla tvåvägs variansanalyser kan man även ställa
upp en nollhypotes om den andra faktorn, men i detta fall är vi inte intresserade av den nollhypotes
som rör skillnader mellan de olika blocken. De olika blocken är dock en viktig varianskomponent och
den måste tas med i beräkningarna. Vi är inte heller intresserade av interaktionen mellan block och
gödningsmedel eftersom denna interaktion inte har någon biologisk relevans. Faktum är att om man
tar med interaktionen som en varianskomponent i modellen blir resultatet felaktigt. Vi är bara
intresserade av effekten av gödningsmedel och inget annat, men använder blockfaktorn för att
resultatet inte ska vara påverkat av eventuell heterogenitet i marken.
Den ANOVA-tabell som beräkningarna ger kommer således att innehålla de två faktorerna och
inomgruppsvariationen som ofta benämnes ”Error” eller ”Residual” (tabell 20a). Eftersom
gödningsmedel är en fix faktor och block en stokastisk faktor kommer analysen att vara en s.k. ”mixed
model ANOVA” och F-faktorn beräknas enligt modell III (tabell 15).
Ur tabell 20a kan vi utläsa att de olika gödningsmedlen gav en signifikant skillnad i tillväxt, och att de
olika blocken påverkat resultatet. I tabell 20b visas det resultat man erhåller om man inte tar hänsyn
till variation mellan blocken. Som synes är det i detta exempel avgörande för resultatet om vi tar med
blockeffekten i ANOVA-modellen eller ej. I tabell 20b är den variation som beror på skillnader mellan
blocken inkluderad i inomgruppsvariationen och därför blir denna väldigt hög (561). I 20a är denna
variation uppdelad i två komponenter och inomgruppsvariationen blir då endast 15,1. Resterande 546
enheter av inomgruppsvariationen från tabell 20b är lagd i faktorn ”Block” i tabell 20a. Vi drar oss till
minnes att F-kvoten är medelkvadratsumman för en effekt dividerat med medelkvadratsumman för
variationen inom grupper. Detta leder till att F-kvoten för gödsel blir hög (och P-värdet därmed lågt) i
tabell 20a eftersom man har en låg inomgruppsvariation.
Tabell 20a. ANOVA-tabell för exemplet i figur 19. Fiktiva data.

Source

DF

Gödsel
Block (Random)
Residual

Sum of Squares

3
3
9

Mean Square F-Value P-Value

379
546
15,1

126
182
1,67

75,4
109

<0,0001
<0,0001

Tabell 20b. Samma ANOVA som i tabell 20a, men utan blockeffekten.

Source

DF

Gödsel
Residual

3
12

Sum of Squares

Mean Square F-Value P-Value

379
561

126
46,8

2,70

0,0926

Utöver randomiserad block-design, finns flera andra vedertagna försöksuppställningar. En
försöksuppställning är ”Latin square” (romersk kvadrat på svenska), som är en utökad variant av den
randomiserade block-designen. Istället för att kontrollera en störande faktor tar man i ”Latin square”designer hänsyn till två störande gradienter i undersökningsområdet, t.ex. samtidiga fuktighets- och
ljusgradienter. En annan vanlig försöksuppställning är ”Split plot design” (försöksplan med delade
rutor). I denna design har man till att börja med en randomiserad block-design som i figur 19, men för
att kunna ta hänsyn till en ytterligare faktor, t.ex. behandling med olika herbicider (här kallade 1 och
2), delar man upp varje försöksyta i flera delar (figur 20). Inom varje yta är ordningen av 1 och 2
slumpad.
Block 1
Block 2
Block 3
Block 4

A1
D2
B2
A1

A2
D1
B1
A2

C1
C1
D2
B1

C2
C2
D1
B2

B2
A2
A1
D2

B1
A1
A2
D1

D2
B1
C1
C2

D1
B2
C2
C1

Figur 20. Exempel på en ”Split plot design” baserad på försöket i figur 19, men utökad med två sorters ogräsmedel (1 och 2).
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De ANOVA-modeller som skall användas för de två ovanstående försöksuppställningarna är väl
beskrivna i en mängd statistikböcker. Utöver de tre försöksuppställningar som presenterats här finns
flera andra, mer eller mindre intrikata, försöksuppställningar. För dessa hänvisas till läroböcker i
statistik. Några gemensamma nämnare är att man måste hålla reda på vilka faktorer som är fixa och
vilka som är stokastiska, och om man ska ha med interaktionen i ANOVA-modellen.

Kovariansanalys - ANCOVA
Ovan beskrivs olika sätt att ta hänsyn till bakgrundsvariation genom att inkludera den som en faktor i
en ANOVA-modell. Det finns dock ytterligare sätt att lösa problemet, som dessutom ger ett starkare
test eftersom man tillför mer information. Istället för att låta variationen ingå som en faktor som i figur
19, kan man helt enkelt mäta markkväve innan experimentet startar. Sedan kan man inkludera denna
information när man analyserar data. Det statistiska test man använder i detta fall kallas ANCOVA,
vilket är en akronym för ”ANalysis of COVAriance”. Denna statistiska teknik är en kombination av
variansanalys (ANOVA) och regression. Förklaringsvariablerna är dels faktorer som i en
variansanalys och dels en kontinuerlig variabel på intervall- eller kvotskalnivån, som på engelska
kallas ”covariable”. Utöver detta har man i vanlig ordning en responsvariabel, d.v.s. det objekt man
gör sina mätningar på.
Om man utför en ANCOVA på exemplet i figur 19 kommer gödselmedel att vara faktor, markkväve
att vara ”co-variabel” och skörd vara responsvariabel. I tabell 21 presenteras resultatet av en
ANCOVA på samma data som i tabell 20, men med faktiska markkvävehalter medtagna som en cofaktor. Precis som i tabell 20a får man en signifikant effekt av de olika gödselmedlen när man tar
hänsyn till variationen i markkväve.
Tabell 21. Resultat av en ANCOVA på samma data som i tabell 20.

Source

DF

Gödsel
Kväve
Residual

3
1
11

Sum of Squares
403
493
67,9

Mean Square F-Value
134
493
6,17

21,8
80,0

P-Value
<0,0001
<0,0001

De flesta statistikprogram har ingen speciell modul för ANCOVA, istället använder man ANOVAfunktionen och anger sin kontinuerliga co-faktor som en av faktorerna (de oberoende variablerna) i
modellen.
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Korreelation occh regresssion
Hittills hhar alla beskrrivna tester handlat
h
om oolika sätt att beräkna
b
om mätvärden
m
skkiljer sig från
n
varandraa. Nu ska vi istället
i
beröra statistiska ttekniker som
m man använder för att beeskriva sam
mband
mellan vvariabler.

Korrelation
Om det ffinns ett sam
mband mellan
n två kontinuuerliga variab
bler kan man beskriva dettta samband med
hjälp av en korrelatioonsanalys. En
n förutsättninng är dock att man kan ordna observaationerna i par.
Ytterligaare en förutsäättning är attt sambandet äär linjärt (tab
bell 22). I en korrelation bberäknar maan ett
värde soom säger hur starkt ett sam
mband mellaan två variabller är. Man tar inte hänsyyn till vad som är X
och Y, dd.v.s. om det finns en bero
oende och enn oberoende variabel. Oft
ftast går det in
inte att säga vad
v som
är den beeroende och den oberoen
nde variabelnn, t.ex. som i exemplet i tabell
t
23. På grund av dettta säger
en korrelation inget om
o orsak och
h verkan, elleer om det fin
nns ett funktiionellt sambaand mellan
variablerrna. Det kan mycket väl vara
v så att deet finns orsak
kssamband, men
m en korreelation ger in
ngen
informattion om dettaa. I tabell 22 finns några eexempel på samband.
s
So
om synes finnns det både positiva
p
och negaativa korrelattioner.
Tabell 22. Exempel på nåågra samband och
o tolkningen aav dessa i en ko
orrelationsanaly
ys.

Beskrivnning av Perrfekt
relationeen:
possitivt
sam
mband
Exempell på r: 1,0

Perfekt
negativt
saamband
-1
1,0

Starkt
positivt
samband
0,75

Starkt
negativt
samband
-0,75

Inget
sambandd

Icke-linjärt
samban
nd

0

Korrelation
ej lämp
plig

Beroendde på vilka daata man har använder
a
maan olika variaanter av korrelationstesteer. Vid
(approxiimativt) norm
malfördelade data användder man Pearrsons produ
ukt-momentkkorrelation. Om
båda varriablerna är av
a ordinalskaaletyp eller oom data inte är
ä normalfördelade använnds istället
Spearmaans, eller Kenndalls rangko
orrelation.
Idéerna bbakom korreelation byggeer på att jämfföra varje ob
bservation meed medelvärddet. I tabell 23
2 visas
data för fem par obseervationer occh hur varje oobservation avviker
a
från gruppmedellvärdet. Vi kaallar
n observationn har höga väärden i både A och B blirr produkten av
a
observattionerna A occh B. Om en
avvikelsen från respeektive medellvärde hög occh positiv, so
om t.ex. för observation
o
33. Detsammaa gäller
om bådee A och B i ett par är lågaa, som för obbservation 5. Generellt gääller att om m
man har data där höga
värden i en variabel oftast
o
hängerr ihop med hhöga värden i den andra variabeln
v
ochh låga värden
n hänger
ihop medd låga värdenn, kommer summan av pprodukterna vara
v hög och positiv.
Tabell 23. Exempel på beeräkningar i en korrelation. Tilll höger en illusstration av data i exemplet.

Obs. nrr.
1
2
3
4
5
Medeel:

A
4
3,2
5
4,1
3
3,86

B
23
21
26
22
20
22,4

A -A
0,14
-0,7
1,14
0,24
-0,9

B-B
Produk
kt
0,66
0,08
84
-1,44
0,92
2
3,66
4,10
0
-0,44
-0,09
96
-2,44
2,06
6
Summ
ma:
7,08
8

Om högaa värden i enn variabel gen
nomgående hhänger ihop med låga värrden i den anndra variabelln blir
summann av produkteerna också hö
ög, men i dettta fall negattiv. Om det in
nte finns någgon genomgåående
trend fårr man ibland positiva och
h ibland negaativa avvikelser från med
delvärdet. Deetta gör att su
umman
av alla pprodukter kom
mmer att bli nära noll.
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Kovarians
I beskrivningen korrelation bryter vi här in med en beskrivning av ett närbesläktat begrepp; kovarians.
Detta gör vi för att kovariansen ingår som en del i beräkningen av korrelation.
Summan av alla produkter i tabell 23 (7,08) beror av antalet observationer. Ju fler observationer desto
högre blir summan. För att kunna jämföra olika undersökningar måste man därför dividera summan
med antalet frihetsgrader vilket är n-1. Denna division ger en slags medelavvikelse, och resultatet är
kovariansen. I exemplet i tabell 23 blir kovariansen 7,08/(5-1) = 1,77. Eftersom man inte tagit hänsyn
till skillnader i variablernas varians är kovarians (som namnet antyder) ett mått på hur två variabler
varierar tillsammans.
Genom beräkningen av kovarians har man kommit runt problemet med att A och B har olika
medelvärden. Däremot har man inte tagit hänsyn till skillnader i de olika gruppernas varians. Detta gör
att man inte kan använda kovarians om man vill beräkna samvariationen hos två variabler som är
mätta i olika enheter. Ett exempel kan vara sambandet mellan pH och deposition. pH är enhetslöst
medan deposition mäts i t.ex. kg/hektar/år. I dessa fall använder man korrelation för att beskriva
sambandet.

Korrelation - fortsättning
För att komma från kovarians till korrelation dividerar man kovariansen med de båda gruppernas
standardavvikelse. Genom denna beräkning erhåller man korrelationskoefficienten, r, för de båda
grupperna. Vi får:
KovariansAB
Standardavvikelse

Standardavvikelse

.

I exemplet ovan är standardavvikelsen 0,779 respektive 2,30 för grupp A och B. Om vi sätter in dessa
siffror i formeln ovan få vi:
,
,

,

0,96.

Genom division med standardavvikelsen blir korrelationskoefficienten standardiserad. Detta gör att en
korrelationsanalys är oberoende av viken skala grupperna har. Det är matematiskt helt korrekt att t.ex.
jämföra en sträcka mätt i millimeter med en koncentration mätt i mol/l, om man har sådana data. Om
denna jämförelse även har någon funktionell betydelse får man dock inte svar på i en
korrelationsanalys. En korrelation ger bara sambandet mellan två uppsättningar av siffror.
En naturlig fråga efter att man beräknat kovarians och korrelation är vad de två framräknade siffrorna
betyder. Som redan visats i tabell 22 kan korrelationskoefficienten variera mellan +1 och -1. Vad som
är ett starkt samband beror väldigt mycket på vad det är för data man undersöker. Biologiska data har
ofta en stor naturlig varians. Detta gör att man får lägre r-värden än när man beräknar samband mellan
variabler med en låg varians. De flesta datorprogram ger tillsammans med r-värdet även P-värden för
korrelationer och detta är givetvis en stor hjälp när man ska tolka sitt r-värde.
Som beskrivits tidigare är ett P-värde ett mått på hur säker man kan vara att förkasta eller behålla en
nollhypotes. I en korrelation säger nollhypotesen att det inte finns något samband mellan variablerna.
Mothypotesen säger att det finns en så pass stark korrelation att den inte kan förklaras som ett resultat
av slumpen.
I exemplet i tabell 23 är P-värdet 0,005. Detta indikerar att det är en ytterst låg sannolikhet att fem par
slumpmässigt dragna värden skulle vara lika starkt korrelerade som de värden man observerat. Dock
gäller som i tidigare avsnitt att om man har stora dataset kan man få signifikanta resultat som är så små
att de inte har någon praktisk betydelse. Oftast är man ute efter ett P-värde lägre än 0,05. Om man får
det kan man förkasta nollhypotesen. Men, om både r- och P-värdet är lägre än 0,05 (vilket kan
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inträffa) bör man noga överväga om man har en korelation värd namnet. I tabell 24 finns en guide hur
man ungefärligen kan tolka värdet på r (efter Fowler m. fl. (1998)).
Tabell 24. Ungefärlig tolkning av styrkan på en korrelationskoefficient.

Korrelationskoefficient, r
0 till 0,19
0,20 till 0,39
0,40 till 0,69
0,70 till 0,89
0,90 till 1

Styrka
Mycket svag
Svag
Måttlig
Stark
Mycket stark

Icke-parametriska korrelationstester
I de fall man har data som inte uppfyller kraven för parametriska tester finns flera icke-parametriska
alternativ. Vanligast är Spearmans rangkorrelation, rS, men Kendalls  (tao) är också vanligt
förekommande. Båda grundar sig i att man rangordnar de observerade värdena. I Spearmans test
behandlas rangtalen som mätvärden på intervallskalan, medan Kendalls  tar hänsyn till att rangtalen
är just rangtal. Det finns teoretiska beskrivningar av när den ena eller andra ska användas, men i detta
kompendium stannar vi med att säga att båda kan användas då man har icke-parametriska data.

Skillnader mellan olika r
Slutligen är det dags att påpeka att de tre metoder för att beräkna korrelation som presenterats i detta
avsnitt inte går att jämföra! I exemplet i tabell 23 är Spearmans r = 0,90 och Kendalls  = 0,80, medan
Pearsons r = 0,96. Följaktligen indikerar en korrelationskoefficient på t.ex. 0,8 olika starka samband
beroende på vilket test som används. Därför måste man alltid ange vilket test man använt för att
beräkna en korrelation.

Partiell korrelation
Partiell korrelation används när man vill studera sambandet mellan två variabler som i sin tur påverkas
av andra variabler. Ett konstruerat och något orealistiskt men illustrativt exempel får belysa denna
metod. Antag att man tränar fältpersonal att utföra standardiserade provtagningar. Mot slutet av
utbildningen har man ett skriftligt prov och ett praktiskt prov. Man kan då tänka sig att det kommer att
finnas ett positivt samband mellan resultaten i de båda proven. De som får höga resultat i det praktiska
provet borde också ha höga resultat i det teoretiska, och tvärt om. Detta testar man genom en enkel
korrelationsanalys enligt ovan.
Nu kan det dock vara så att fältpersonalen skiljer sig vad gäller läsförmåga. Några kan vara väldigt
duktiga i fält men ha ett läshandikapp. Om detta är fallet skulle korrelationsanalysen ovan vara en
direkt felaktig metod eftersom några personer kommer att få låga poäng på den teoretiska delen enbart
p.g.a. sitt handikapp. För att testa sambandet mellan resultaten i de båda proven skulle man således
behöva ta hänsyn till läsförmåga. Detta kan man göra med hjälp av en s.k. partiell korrelation. En
förutsättning i detta exempel är dock att man har tillgång till resultaten från ett läsförståelseprov.
I en partiell korrelation testar man sambandet mellan två variabler medan man tar bort effekten av en
eller flera andra variabler. I figur 21a illustreras sambandet mellan resultatet i ett praktiskt och ett
teoretiskt prov för tio kursdeltagare. Som synes avviker två deltagares resultat kraftigt från den övriga
gruppens (dessa två är markerade med cirklar). Korrelationen mellan resultaten från det teoretiska och
det praktiska provet är låg och ickesignifikant (r = -0,37; P = 0,31). Om man istället utför en partiell
korrelation med resultaten från ett läsförståelseprov (figur 21b) som s.k. kofaktor blir korrelationen
mellan teoretiskt och praktiskt istället 0,73. Genom detta förfarande har man tagit bort effekten av
skillnader i läsförmåga och på så sätt fått ett mer korrekt mått på korrelationen mellan resultaten i det
praktiska och teoretiska provet.
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a)

b)

Figur 21. aa) Samband meellan resultat i ett teoretiskt ochh ett praktiskt prov
p
i samma äm
mne.
b) resultat i ett läsförståellsetest. Två stud
denter har starkkt avvikande ressultat och dessaa är markerade m
med cirklar.

Förutsäättningar
För alla typer av korrrelationsanallyser finns nåågra gemenssamma förutssättningar:
1) Sambandet måste vara linjärt.
2) Alla pprover måstee komma från
n samma poppulation. Om
m man t.ex. jäämför ett akvvatisk
bottennfaunaindexx med pH i vaattendrag kann man inte blanda både förorenade
f
occh rena vatteendrag i
samm
ma korrelatioon.
2) Proveerna måste vaara oberoend
de i den bemäärkelsen att A inte får varra en del av B
B. Om man t.ex.
t
jämföör antal arterr per provyta som en oträn
änad kartör hiittar med anttalet arter en erfaren kartö
ör hittar
ingårr det antal artter som den oerfarna
o
karttören hittade i antalet från
n den erfarnaa. I detta fall är A och
B intee oberoende..
3) Man sska inte kunnna avgöra vad som är berroende och oberoende
o
variabel. Om m
man fixa nivååer på Xvariabbeln (t.ex. kooncentration, tid eller doss) är denna en
e oberoendee variabel. I ddetta fall skaa man
iställeet använda reegression.
4) Båda variablerna måste
m
vara normalfördela
n
ade för att man
m ska kunna göra en Peearson-korrellation. I
annatt fall gör mann en Spearman- eller Kenndall-korrelaation.

Linjärr Regressiion
I en regrression testarr man samban
ndet mellan variabler som
m har ett fun
nktionellt saamband. Dett gäller
t.ex. för sambandet mellan
m
ålder och vikt elleer mellan graad av miljöpååverkan och bbottenfaunaiindex. I
båda desssa exempel finns en bero
oende och enn oberoende variabel. I deet första exem
mplet är åldeer
oberoendde eftersom vikt
v inte påv
verkar ålder m
men ålder kaan påverka viikt. I det andrra exemplet är
miljöpåvverkan den oberoende varriabeln efterssom det är bottenfauna in
ndexet som ppåverkas av miljön.
m
Miljön kkan däremot inte påverkas av indexet..
Regressiionsanalys ärr väldigt näraa släkt med vvariansanalys. Resultaten
n från en regrression preseenteras
därför offtast i en s.k. ANOVA-taabell när datoorprogram gö
ör beräkningarna. I figur 22 illustreraas de
avstånd som användss för beräkniing av SSErr ooch SStot, som
m båda ingårr i ANOVA-ttabellen för en
e
regressioon. Om man studerar teorrin bankom A
ANOVA (se ANOVA-av
vsnittet) märkker man att ANOVA
A
är en forrm av regresssionsanalys.
Namnet ”linjär regreession” antyd
der måste dett finnas ett lin
njärt samban
nd mellan de variabler so
om
studeras. I detta samm
manhang bettyder linjär aatt de olika variablerna i regressionsek
r
kvationen ärr
adderadee och inte, soom man kan tro, att det röör sig om en rät linje. I många
m
fall besskriver en lin
njär
regressioon en kurva. Om samban
ndet är inte ärr linjärt, dv.ss. termerna ärr multiplicerrade etc. finn
ns flera
andra meetoder och dessa berörs senare
s
i dettaa avsnitt och i nästa avsniitt.
Grundenn i linjär regrression är att man drar enn linje genom
m den svärm av
a punkter m
man får när man
m
prickar iin sina data i ett diagram. Lutningen ppå denna linjje ska vara såådan att linjeen är så nära varje
punkt soom möjligt. På
P detta sätt visar
v
linjen eett medelsam
mband mellan
n de båda varriablerna. Förr att dra
linjen påå detta sätt annvänder man
n den s.k. minnsta kvadratm
metoden som
m vi träffade ppå i beskrivn
ningen
av ANOVA ovan. Men,
M i detta faall är det avsttåndet mellaan de observeerade värdenaa och
regressioonslinjen som
m ingår i berääkningarna, och inte avsttåndet mellan
n observeradde värden och
h
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medelväärdet som i ANOVA
A
(figu
ur 22a). Om lutningen påå regressionslinjen är korr
rrekt kommerr
summann av
,
,
och
i figur 22aa vara den läg
gsta möjliga.. Alla andra lutningar
på regresssionslinjen kommer att ge
g en högre summa.
a)

b)

c))

Figur 22. IIllustration av de
d olika kvadrattsummorna i enn enkel linjär regressionsanalyss a) Avstånden mellan regressionslinjen
och varje eenskild observaation (SSErr), b) avstånden melllan medelvärdeet av alla Y och regressionslinjjen (SSReg), c) totala
kvadratsum
mman (SSTot) soom baseras på avståndet
a
mellaan medelvärdet av alla Y och de
d enskilda obseervationerna. I a)
illustreras även regressionnskoefficientern
na a och b. OB S! För att göra de olika avstån
nden i a) och b) tydliga är
d
exempel!
regressionnslinjen ej korreekt återgiven i detta

Matemattiken bakom
m metoden förr att beräknaa lutningen påå regressionsslinjen är gannska omfattaande.
Därför nnöjer vi oss med
m att presentera den färrdiga regresssionsekvation
nen. En regreessionslinje beskrivs
b
med följande ekvatioon:
Y = a + b  X,
där a ochh b är s.k. reegressionsko
oefficienter. a beskriver värdet
v
på ressponsvariabeeln, Y, när X = 0, och
b beskrivver linjens luutning, d.v.s. den förändrring i y-led so
om motsvaraas av 1 enhetts förändring
g i x-led
(figur 222a).
När mann erhållit värdden på a och
h b i ekvationnen har man en ekvation som beskriveer sambandeet mellan
X och Y i det stickprrov man har till sitt förfoggande.
Eftersom
m man utför regressionsan
r
nalysen på ettt stickprov beskriver
b
inte regressionssekvationen det
sambandd som gäller för hela den studerade poopulationen, utan endast sambandet fför stickprovet. Om
man uppprepar ett försök ett stort antal gångerr kommer maan för varje upprepning
u
aatt få nya y-v
värden
för de faastställda x-vvärdena. Efterr oändligt måånga (tänktaa) upprepning
gar kommer m
man att få en
n hel
populatioon av y-värdden för varje x-värde (figuur 23). Då en
n av förutsätttningarna förr regresion är
ä att
varje y-ppopulation måste
m
vara no
ormalfördeladd är det störsst sannolikheet att få ett y--värde nära
populatioonens medellvärde.

Figur 23. IIllustration av hur
h varje faststäällt x-värde, mootsvaras av en teeoretisk populattion av y-värden
en.

En regreessionsanalyss är i grunden
n en hypotessprövning. Den nollhypottes som prövvas är:
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H0: L
Lutningen påå regressionsslinjen är intee signifikant skild 0 (d.v..s. ett vågrättt streck).
Mothypootesen är följjaktligen:
H1: L
Lutningen påå regressionsslinjen är sign
gnifikant skild
d från 0.
När mann prövar nollhhypotesen uttnyttjar man den teoretisk
ka normalförrdelningen krring varje y-värde
(figur 233). Datorproggrammen gerr direkt P-värrdet för en reegression utifrån detta väärde kan man
n välja att
behålla eeller förkastaa nollhypotessen.
Om mann kan konstattera att lutnin
ngen, d.v.s. b i regression
nsekvationen
n, är skild fråån 0 kan man
n genom
2
den s.k. determinatioonskoefficien
nten, r , få reeda på hur mycket av variationen i y-vvariabeln som
m kan
förklarass av variationnen i x-variabeln. Ju högrre värde r2 har desto stark
kare är sambbandet mellan
n X och
Y. Deterrminationskooefficienten beräknas
b
som
m 1 minus fö
örhållandet mellan
m
kvadraatsumman fö
ör
regressioonslinjen (SS
SErr) och totalla kvadratsum
mman (SSTott) enligt:
1

.

För att få ett högt värrde på r2 måsste kvoten i eekvationen vara
v liten, d.v
v.s. avståndenn i figur 22aa måste
vara myccket kortare än avstånden
n i figur 22c.. Om man haar ett svagt saamband kom
mmer avstånd
den i 22a
och 22c vara nästa lika stora och därmed kom
mmer kvoten bli nära 1, vilket
v
leder tiill att r2 blir lågt.
l

Konfideensintervalll
Precis soom för ett ennda medelvärrde kan man kkonstruera konfidensinte
k
ervall för helaa regressioneen.
Dessa inntervall grunddar sig på de teoretiska yy-populationeerna som illu
ustreras i figuur 23. Mångaa
datorproogram har ruttiner för att presentera
p
tvåå olika konfiidensintervalll (figur 24). Det ena pressenterar
ett intervvall som vid  = 0,05 inn
nefattar 95% av all lutnin
ngar som regrressionslinjenn kommer attt få vid
oändligt många (tänkkta) upprepningar av expperimentet.
Det andrra intervallett är för de ensskilda y-värddena och anv
vänds vid preediktioner, (sskattningar) av
a Y från
X, och kkallas därför ofta för pred
diktionsintervvall. Vid  = 0,05 kommer detta interrvall att omfaatta 95%
av alla yy-värden som
m motsvarar ett
e visst x-värrde, d.v.s. stö
örre delen av
v den fördelnning som illu
ustreras i
figur 22.. Detta intervvall används då man vill vveta hur storr spridningen
n är kring denn respons (d..v.s. yvärdet) ssom regressioonen ger för ett visst x-väärde.
n på de konfi
fidensintervalll som beskriivits ovan. K
Konfidensinteervall för
Det finns många synnonyma namn
regressioonslinjen kalllas bl.a.: ”co
onfidence intterval of the regression
r
lin
ne”, ”confideence bands for
f
slope” elller ”confideence curves fit”.
f Prediktioonsintervall för
f enskilda skattningar kkallas bl.a.:
”confideence of the prrediction inteerval”, ”conffidence band
ds for mean” eller ”confiddence curvess
individuual”

Figur 24. IIllustration av konfidensinterv
k
all (CI) för regrressionslinjen och
o för de enskiilda datapunkter
erna. Medelrespons och
95%-igt koonfidensintervaall för x = 3,5 ärr markerat.
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Residuaalanalys
En av föörutsättningarrna för att dee ekvationer som användss i regression
ner ska ge koorrekta värdeen är att
variansen hos y-värddena är lika stor för alla xx-värden. I av
vsnittet om datatransform
d
mation illustrrerades
hur variaansen hos Y kan vara olik
ka längs x-axxeln (figur 6). Detta kallaas heterosceddasticitet. Reedan i 6a
kan mann se att spridnningen ökar med
m ökande värden på X.
X För att illustrera detta ty
tydligare brukar man
göra ett ss.k. residualddiagram (figu
ur 6b). Residdual är avstån
ndet mellan regressionsli
r
injen och de
uppmättaa värdena, d..v.s. di i figur 22a. I ett reesidualdiagraam har man de
d Y-värden som
regressioonsekvationeen ger på X-aaxeln och de residualernaa (di i fig 22) på Y axeln. Om punkterrna i
detta diaagram uppvissar ett mönster, oftast i foorm at en stru
ut (figur 6b, 25b,c), kan m
man inte görra en
linlär reggression. Vissserligen går det att låta een dator räkn
na, men resulltatet kommeer att vara fellaktigt!
För att en regression ska vara korrrekt krävs at
att residualern
na är slumpm
mässigt fördeelade längs hela
h xaxeln, soom i figur 255a!

Figur 25. E
Exempel på ressidualdiagram. a)
a homoscedasttiska data, b och
h c) heteroscadaastiska data, d) data som inte passar
p
för
linjär regreession.

Det finns dock flera sätt att komm
ma runt probblemet med heteroscedast
h
ticitet. Det ennklaste sättett är att
transform
mera sina datta som i exem
mplet i figurr 6.
En titt påå residualernna kan även ge
g annan infoormation. Om
m residualern
na visar en kkurva, som i figur
f
25d, har man icke-linnjära data. Om
O så är falleet är det felak
ktigt att försö
öka anpassa een rät linjes ekvation
till ett saamband som inte är rätlin
njigt. Det finnns dock fleraa sätt att anpaassa kurvor ttill observeraade
sambandd. Antingen kan
k man anv
vända polynoomial regresssion eller ickee-linjär regreession. Båda dessa
metoder gås igenom senare.

Förutsäättningar
För att en linjär regreession enligt minsta kvaddratmetoden ska vara gilttig måste ett antal krav vaara
uppfylldda:
1. Det måste finnass ett linjärt saamband melllan en beroen
nde y-variabeel och en obeeroende x-vaariabel.
Dettta samband måste
m
vara ettt s.k. orsaksssamband, elller ett funktio
onellt samban
and.
2. För vvarje enskilt x-värde finn
ns en teoretissk population
n av y-värden
n. Dessa poppulationer mååste vara
norm
malfördeladee (figur 23).
3. Variiansen måstee vara lika sto
or hos alla y--populationer, s.k. homosscedasticitet..
4. X occh Y måste vara
v oberoend
de i den menningen att X inte får ingå i Y.
variabel med
5. X-vaariabeln får inte
i vara en stokastisk
s
vaariabel, utan ska vara en kontrollerad
k
d
fastsställda nivåerr. Detta krav är oftast intee uppfyllt, men
m för att få göra en regrression räckeer det
medd att veta att osäkerheten
o
i mätningen av X-värden
na är liten i fö
örhållande tilill variationen
n hos Yvärddena.

Fixa, sttokastiska och
o blandad
de modellerr
Om ingeet av kraven i punkt 5 ovaan är uppfylllda får man inte använda minsta kvaddratmetoden för att
beräkna värdet på reggressionskoeefficienterna ! I detta avsn
nitt kommer vi att gå gennom en metod
d för att
ändå kunnna utföra enn regression.
A
delningen. Denna
D
Rubrikenn till detta avvsnitt är denssamma som rrubriken till ett avsnitt i ANOVA-avd
upprepniing kommer sig av den nära
n relationeen mellan AN
NOVA och regression, occh att man i båda
b
teknikernna måste hållla reda på om
m man har fiixa eller stok
kastiska variaabler.
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En av förutsättningarna för regression enligt minsta kvadratmetoden är att X-värdena är fixa, d.v.s.
fastställda innan ett experiment startar (se punkt 5 under förutsättningen för regression). Denna
förutsättning innebär bl.a. att man inte har någon slumpmässig variation hos de olika X-värdena i olika
replikat eller i (tänkta) upprepningar av ett och samma experiment. Detta illustreras bl.a. i figur 23 där
all variation finns i längs Y-axeln. X blir på detta sätt en fix variabel och Y en stokastisk. Detta är
samma typ av modell som i en Modell III-ANOVA (jfr. tabell 15).
Inom många biologiska vetenskaper och speciellt inom miljöövervakningen är det dock ofta så att Xvariabeln inte har fastställda nivåer. Ett exempel är sambandet mellan miljöpåverkan och antal taxa av
bottenfauna i olika vattendrag. I detta exempel är miljöpåverkan utan tvekan en oberoende (X) och
antal taxa en beroende (Y) variabel. Man har dock inte förutbestämda nivåer på X-variabeln som man
skulle kunna ha i ett laboratorieexperiment. Istället får man de X-värden, liksom Y-värden, som
observeras i naturen. Detta leder till att det finns slumpmässig variation hos både X och Y! Man har
således två stokastiska variabler precis som i en Modell II-ANOVA.
Om man har denna typ av data och variationen är stor hos både X och Y, kan man inte använda minsta
kvadratmetoden för att beräkna värdet på regressionskoefficienterna. Istället är man tvungen att
använda ekvationer för s.k. Modell II-regression! Det finns flera metoder för Modell II-regression och
här kommer vi att gå igenom den enklaste.
Lutningen hos regressionslinjen (här b’ för att indikera att det inte är samma lutning som b beräknad
enligt minsta kvadratmetoden) beräknas enligt:
standardavvikelsen för y
standardavvikelsen för x

.

Tecknet ± betyder att man själv måste avgöra om lutningen är positiv eller negativ. Kvoten mellan
standardavvikelserna kommer alltid att vara positiv eftersom standardavvikelsen per definition alltid är
positiv. Standardavvikelsen beräknas för alla värden i respektive stickprov, formeln för detta finns
tidigare i detta kapitel.
Interceptet, a’ i regressionsekvationen, beräknas enligt:
′

̅ .

Efter att b’ och a’ är beräknade får man regressionsekvationen: Y = a’ + b’  X, precis som vid minsta
kvadratmetoden.
Det går inte att beräkna om b’, d.v.s. lutningen på regressionslinjen, är signifikant skild från 0. Man
kan inte heller beräkna r2 i denna typ av regression. Det är däremot korrekt att utföra en korrelation
mellan X och Y och på så sätt ta reda på styrkan hos sambandet mellan X och Y.

Multipel regression
I de förra avsnittet behandlades regression mellan en oberoende och en beroende variabel. I detta
avsnitt kommer vi att gå igenom hur man räknar om man har flera oberoende variabler som påverkar
en responsvariabel. Detta är mer likt verkligheten än att bara en oberoende variabel påverkar den
beroende variabeln.
Den modell (d.v.s. regressionsekvation) man använder är starkt relaterad till modellen för enkel linjär
regression. Istället för en x-varibel lägger man till det antal x man vill pröva. Formeln blir då:
Y = a + b1  X1 + b2  X2 + b3  X3 + … + bn  Xn,
där a och b är regressionskoefficienter.
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Ett exempel är antalet taxa i bottenfauna i vattendrag som bl.a. beror av vattenkvaliteten vilken i sin
tur är en kombination av en mängd variabler. I ett försök har man data på det totala antalet taxa
bottenfauna från 30 olika vattendrag. Från varje provtagningsplats har man data på pH, och
koncentrationerna av kalcium, magnesium och natrium. Man vill nu ta reda på hur vattenkvalitet,
uttryckt i dessa kemivariabler, är relaterat till antalet taxa i bottenfauna. Detta löser man med hjälp av
en multipel regression. Ekvationen som testas blir då:
Antal taxa = a + b1  pH + b2  Ca + b3  Mg +bn  Na.
Eftersom detta är en ekvation med fyra termer är det omöjligt att rita
ett diagram, men matematiskt sett konstruerar man ett diagram med
fyra axlar och anpassar en linje genom den svärm av punkter som data
ger upphov till, precis som i en enkel regression. Egentligen är det
inte en linje utan ett s.k. plan som anpassas. Man kan tänka sig det
hela som att linjen blivit utdragen till en duk som formas så att den
ligger så nära varje punkt som möjligt.
När man utfört en multipel regression får man, precis som i en enkel regression, värden på r2, P och
regressionskoefficienterna (tabell 25). I exemplet blir r2 = 0,35 och P =0,023. Detta gör att vi får
regressionsekvationen:
Antal taxa = 1767 - 222  pH - 85,1  Ca + 5408  Mg - 1732  Na.
Men, även om r2 och P indikerar att man har en modell som är signifikant (d.v.s. skild från ett mönster
som skulle uppkomma av enbart slumpen) kan det vara så att några ingående X-variabler inte har
någon inverkan på Y. Detta kontrollerar man genom att titta på P-värdena för
regressionskoefficienterna (b) för de enskilda X-värdena (tabell 25).
Tabell 25. Regressionskoefficienter från en multipel regression mellan antal taxa av bottenfauna och vattenkemi. Urklipp från
ett datorprogram.

Term
Intercept
pH
Ca mekv/l
Mg mekv/l
Na mekv/l

Estimate

Std Error

t Ratio

1766,51

1347,89

1,31

P
0,2019

-221,51
-85,05
5408,48
-1732,17

203,96
129,36
1494,28
613,04

-1,09
-0,66
3,62
-2,83

0,2878
0,5169
0,0013
0,0091

Dessa P-värden är resultaten av hypotesprövningar om huruvida varje enskild regressionskoefficient är
skild från 0. Om regressionskoefficienten antar värdet 0 har den term som koefficienten gäller för
ingen inverkan i regressionsekvationen, eftersom 0 gånger någonting blir 0. Av sista kolumnen i tabell
25 framgår att regressionskoefficienten för både pH och kalcium inte skiljer sig från 0, eftersom deras
P-värden är högre än 0,05. pH och kalcium har därför inte någon inverkan på antalet taxa av
bottenfauna i de vattendrag som undersökts. Därmed kan dessa variabler uteslutas i modellen.
Vi har nu konstaterat att pH och kalcium inte hade någon inverkan på antalet taxa, men vilken av de
andra två variablerna har störst inverkan?
Detta får vi inte reda på genom att se på P-värdena. Dessa ger bara ett mått på sannolikheten att
regressionskoefficienten är 0. Man kan inte heller se på värdet på regressionskoefficienterna, eftersom
dessa värden hänger samman med vilka enheter man har i de olika variablerna. Det finns dock ett sätt
att komma runt problemet med olika enheter: man standardiserar varje variabel så att alla får medel 0
och standardavvikelsen 1. Detta är en mycket vanlig standardisering och går till så att man subtraherar
varje värde med medelvärdet och dividerar denna differens med standardavvikelsen, formeln för detta
är:
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Detta upprepar man för varje X-variabel. Efter standardiseringen kan man återigen utföra sin multipla
regression (tabell 26). Trots transformationen av data är r2 och P desamma som för originaldata.
Likaså är P-värdena för regressionskoefficienterna desamma som tidigare. Däremot är det andra
värden på själva regressionskoefficienterna. Dessa kan man nu jämföra och den variabel som har det
högsta absolutvärdet på koefficienten har störst inverkan på Y-variabeln, vilket i detta exempel är
magnesium.
Tabell 26. Regressionskoefficienter från samma multipla regression som i tabell 25, men här med standardiserade variabler.

Term

Estimate

Std Error

t Ratio

Prob>|t|

498,57

79,37

6,28

<,0001

-108,21
-62,77
622,32
-435,75

99,64
95,47
171,93
154,21

-1,09
-0,66
3,62
-2,83

0,2878
0,5169
0,0013
0,0091

Intercept
std_pH
std_Ca
std_Mg
std_Na

I detta exempel hade alla variabler utom pH samma enheter redan från början och därför får
magnesium det högsta absolutvärdet på regressionskoefficienten i båda beräkningarna.

Stegvis multipel regression
I avsnittet ovan presenterades ett sätt att ta reda på vilka av flera X-variabler som har störst inverkan i
en multipel regression. Ett mer elegant sätt är att använda stegvis multipel regression. I en sådan
regression provar man varje X-variabel för sig och i den slutgiltiga modellen finns bara de signifikanta
variablerna med. Det finns två huvudtyper av stegvis regression: ”forward selection” och ”backward
elimination”.
I den första typen, ”forward selection”, startar man med en modell utan X-variabler. I det första
steget inkluderas sedan den variabel som förklarar mest av variationen hos Y-variabeln. I steg två
inkluderas den näst viktigaste variabeln o.s.v. Detta fortsätter tills det att alla variabler som uppfyller
de signifikanskrav man ställt har tagits med i modellen.
I en stegvis regression på samma data som i exemplet med antal taxa hos bottenfauna och vattenkemi
inkuderades magnesium in som första variabel i modellen. Därefter följde natrium och pH, medan
kalcium inte togs med (tabell 27). I kolumnen RSquare visas hur r2 ökar med antalet variabler i
modellen, från 0,14 för bara magnesium till 0,34 med alla tre variablerna.
Tabell 27. Resultat av en stegvis regression med ”forward selection” på samma data som i tabell 25. Urklipp från
datorprogram.

Step

Parameter

Action

"Sig Prob"

Seq SS

RSquare

Mallows Cp

p

1
2
3

Mg mekv/l
Na mekv/l
pH

Entered
Entered
Entered

0,0443
0,0207
0,1827

998400
1151689
346514,4

0,1367
0,2944
0,3419

7,3605
3,266
3,4323

2
3
4

Den andra metoden, ”backward elimination”, startar med en modell med alla X-variabler. Därefter
tar man bort en variabel i taget av de variabler som förklarar minst av variationen hos Y, förutsatt att
de bortplockade variablerna inte är signifikanta enligt en fördefinierad nivå.
I en stegvis regression med ”backward elimination” för samma exempel som ovan plockades kalcium
bort i det första steget, och därefter pH (tabell 28). Den slutgiltiga modellen med denna teknik
innehåller således bara två variabler och r2 är 0,29.
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Tabell 28. Resultat av en stegvis regression med ”backward elimination” på samma data som i tabell 25. Urklipp från
datorprogram.

Step

Parameter

Action

1
2

Ca mekv/l
pH

Removed
Removed

"Sig Prob"

Seq SS

RSquare

Mallows Cp

p

0,5169
0,1827

81683,99
346514,4

0,3419
0,2944

3,4323
3,266

4
3

Som synes gav de olika metoderna olika modeller, en med tre variabler och en med två. Skillnaden
ligger i att olika signifikansnivåer som valts för att plocka in variabler i ”forward selection” respektive
för att ta bort variabler i ”backward elimination”. I detta exempel ser man att signifikansnivån för pH
är så hög som 0,18, så den modell som erhölls m.h.a. ”backward elimination” är förmodligen mer
korrekt.
Ytterligare sätt att undersöka hur många variabler som ska tas med i en stegvis multipel regression är
att i ”forward selection” se till Mallows Cp (kolumn 7 i tabell 27). Detta värde ges automatiskt i
många datorprogram. För att få en korrekt modell rekommenderas att Mallows Cp ska vara i ungefär
lika med det antal parametrar (a och bn) man tar med i modellen, vilket ges av p i tabell 27. I detta
exempel är Cp-värdet för tre parametrar 3,2 vilket är den bästa överensstämmelsen mellan Cp och p.
Enligt Mallows Cp bör man således välja modelen med två variabler (p är då 3 eftersom interceptet
ingår i p).

Multikollinearitet
Om man tar med många oberoende variabler i en multipel regression finns det en stor risk att flera av
dem är korrelerade och därigenom säger nästan samma sak. Om man inte är medveten om detta
kommer det att ställa till problem när man försöker tolka resultaten från en multipel regression.
I exemplet ovan fanns pH och kalcium med som förklaringsvariabler. Normalt är dessa två variabler är
starkt korrelerade, men detta var inte fallet i detta exempel. Däremot var magnesium och natrium
starkt korrelerade (tabell 29).
Tabell 29. Korrelationer mellan de olika oberoende variablerna i exemplet i tabell 25.

pH
pH
Ca
Mg
Na

1
0,47
0,44
0,22

Ca
1
0,41
0,24

Mg

1
0,83

Na

1

Om man stoppar in korrelerade X-variabler (som alla har en signifikant inverkan på Y var för sig) i en
multipel regression kommer resultaten visa att en eller några av de korrelerade X-variablerna är
signifikant korrelerad med Y medan de övriga kommer att framstå som helt okorrelerade med Y.
För att göra en extra tydlig illustration av detta lägger vi till en konstruerad variabel till analysen som
presenterades i tabell 26. Vi kallar den nya variabeln Mg_korr, där ”korr” står för att variabeln är
mycket starkt korrelerad (r = 0,93) till magnesium (som var den viktigaste variabeln i modellen).
Vad som nu händer i en ny multipel regression är att natrium faller ut som den enda signifikanta
variabeln (tabell 30). Regressionskoefficienterna för Mg och Mg_korr är nu inte signifikant skilda från
0. Om vi inte visste att Na, Mg och Mg_korr alla är starkt korrelerade skulle vi från tabell 30 tro att det
endast var natrium som hade någon inverkan på antalet taxa av bottenfauna. Det är därför viktigt att
göra korrelationsanalyser för alla par av oberoende variabler innan man gör en multipel regression.
Om man hittar korrelerade X-variabler tar man bara med en av dem i regressionen. Vilken variabel
som tas med beror av frågeställningen och korrelationen med Y. På detta sätt får man en starkare
modell.
Ytterligare ett sätt att kontrollera om X-variablerna är korrelerade är att se till ”variance inflation
factor, VIF”. Ju högre VIF-värden desto större sannolikhet att variabler är korrelerade och att de
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därmed kkan eller börr tas bort från
n analysen. I exemplet ärr VIF nästan en tiopotenss högre för Mg
M och
Mg_korrr än för pH och
o Ca. Av detta
d
bör mann dra slutsatsen att magneesiumvariabllerna är korreelerade.
De flestaa datorprograam har rutineer för att berääkna och preesentera VIF.
Tabell 30. Regressionskooefficienter från
n samma multippla regression so
om i tabell 26, men
m med ytterliigare en variabeel som är
starkt korrrelerad till magnnesium.

Term
Interceptt
std_pH
std_Ca
std_Mg_
_korr
std_Mg
std_Na

E
Estimate

Std Errorr

t Ratio
o

Prob>
>|t|

VIF

498,57
-111,20
-44,16
169,97
477,38
-460,11

80,22
2
100,80
0
100,23
3
247,54
4
273,43
3
159,86
6

6,22
2
-1,10
0
-0,44
4
0,69
9
1,75
5
-2,88
8

<,00
001
0,28
809
0,66
635
0,49
989
0,09
936
0,00
083

–
1,53
1,51
9,21
11,2
3,84

Att jäm
mföra olik
ka regresssioner
Lutninggen på regrressionslinjeen
Ibland vill man veta om lutningen
n på regressiionslinjen i en
e regression
n skiljer sig fr
från lutningen
n på
regressioonslinjen i enn annan regreession. Det kkan t.ex. röraa sig om samband mellann ålder och viikt hos
en organnism i påverkkade och opååverkade sjöaar (figur 26).

Figur 26. S
Samband mellaan ålder och vik
kt hos en organiism i påverkadee respektive opååverkade sjöar.

Vid ett ssådant test stääller man upp nollhypoteesen:
d båda regreessionslinjern
na, ba = bb.
H0: Lutnningen är dennsamma för de
För att bberäkna dettaa behövs följaande:
∑x2
∑xy
∑y2
Medel avv x
r2
a
b

Förklaaring
Summ
man av alla X-värden
X
i kvvadrat
Summ
man av alla x  y
Summ
man av alla Y-värden
Y
i kvvadrat
Aritm
metiskt medellvärde av allaa x
Determ
minationskoefficienten
Interceptet
lutninngen

SSresid

  y2 

Resid DF
F

Antal par - 2

Op
påverkat
1540
2535,6
4340,6
9,99
0,99
4,35
1,02

Påverkat
1540
1173,3
897,28
4,25
0,98
0,26
0,72

165,7

3,32

38

38

2

( xy )
2

x

Vidare bbehövs standaardavvikelseen för skillnaaden i lutning
g, som beräknas enligt:
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∙

∙

∑

∑

, där

∙

När man erhållit värden på alla ovanstående komponenter kan man beräkna ett t-värde för
nollhypotesen enligt:
.
Därefter kan man gå in i en tabell och avläsa signifikansnivån vid  och (n1 + n2 - 4) frihetsgrader.
I exemplet får vi:
165,7 3,32
38 38

∙

2,22
1540

2,22;

2,22
1540

0,054 och

1,02 0,72
0,054

5,58

Via en t-tabell får fram vi att nollhypotesen ska förkastas om värdet på t överstiger 1,992 ( = 0,05, df
= 76). Vi kan således förkasta nollhypotesen och konstatera att lutningen på de båda
regressionslinjerna i figur 26 skiljer sig signifikant.

Interceptet
Om vi har förkastat nollhypotesen kan vi anta att vi har samlat två olika populationer. Om vi däremot
inte hittade någon skillnad i lutning kan det vara idé att undersöka om interceptet, a i
regressionsekvationen, skiljer sig mellan linjerna. D.v.s.:
H0: interceptet för population a är detsamma som interceptet för population b, aa = ab.
Återigen kan man beräkna ett t-värde för att prova nollhypotesen. Detta gör man enligt:
,
∙

∑

∑

där bab är en gemensam lutningskoefficient för a och b som beräknas enligt:
∑

∑

∑

∑

.

Observera att denna beräkning endast är tillåten om man behållit nollhypotesen att lutningarna är lika,
från förra avsnittet. För att illustrera det hela ändrar vi  i det förra avsnittet till 0,01. I och med detta
är blir det kritiska värdet på t högre än det beräknade och vi kan behålla nollhypotesen. Vi kan nu testa
om interceptet skiljer sig:
2535,6
1540

1173,3
1540

1,20,

4,35
2,25

0,261
1
40

1,20
1
40

9,99

4,25

9,99 4,25
1540 1540

7,57.

Absolutvärdet av detta t-värde jämförs sedan med t-värden i en t-tabell vid (n1 + n2 - 3) frihetsgrader.
Vi kan konstatera att vårat t-värde på 7,57 är långt över det kritiska värdet för  = 0,0001. Intercepten
skiljer sig således signifikant!
Det finns även tester för att jämföra fler är två lutningar eller intercept, men i detta kompendium går vi
inte in närmare på detta utan hänvisar till en lärobok i ämnet., t.ex. Sokal & Rohlf (1995).
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Icke-liinjära sam
mband
Hittills hhar vi behanddlat metoder som kräver eett linjärt sam
mband mellaan X och Y, m
men hur gör man när
sambanddet inte är linnjärt? Efterso
om det inte ärr ovanligt med samband som inte är llinjära har sttatistiker
naturligttvis utarbetatt flera sätt attt lösa även ddenna typ av problem. Dee vanligaste äär:
• polynnomial regresssion,
• transfformation avv data så de blir
b linjära
• icke-llinjär regresssion.

Polynom
mial regression
Grundenn i en polynoomial regression är samm
ma ekvation som i multipeel linjär regreession, men de
d olika
X-variabblerna i den multipla
m
regrressionen är eersatta av po
olynom av deen första X-vvariabeln, enlligt:
Y = a + b1  X + b2  X2 + b3  X3 + … + bn  Xn.
Med pollynom menass således den
n studerade X
X-variabeln upphöjd
u
till någon
n
faktor (2 och 3 upp
p till n i
exempleet ovan). Trotts att ekvatio
onen ger en kkurva är den linjär till sin natur och däärför gäller samma
s
förutsätttningar som för
f alla annan
n linjär regreession. Vi haar bara en X-variabel, meen den föreko
ommer
flera gånnger fast som
m polynom av
v sig själv. M
Med en polyn
nomial regresssion kan maan anpassa viilken
form av kurva som helst
h
till de daata man har. Det enda so
om begränsarr är antalet obbservationer. Man
bör dockk undvika hööga polynom eftersom de funktioner som
s
dessa geer upphov tilll är osäkra. Inom
biologinn är det yttersst sällan man
n använder höögre än tredjegradspolynom.
I figur 277 illustreras en enkel och
h en polynom
mial linjär reg
gression på samma data. Den enkla
regressioonen hittar innte något sam
mband medann den polyno
omiala uppnåår ett r2-värdee på 0,75. So
om synes
är dock sskattningar av
a Y från reg
gressionskurvvan i figur 27
7b mycket ossäkra. Vid t.eex. X = 10 liigger det
predikterrade Y-värdeet någonstans mellan 0,2 5 och 15,1, med
m  = 0,05
5.
a)

b)

Figur 27. L
Linjär (a) och 6:e
6 grads polyno
omial (b) regresssion på sammaa data. Den streckade linjen i b är 95%-igt
prediktionnsintervall.

Väglednning om hur många
m
polyn
nom som skaa tas med får man genom att se till P-vvärdet för b i
regressioonsekvationeen. När man använder dennna teknik sttartar man med
m en kvadraatisk regression och
ser om b1 och b2 är signifikanta. Om
O b2 är siggnifikant lägg
ger man till X3-termen occh kontrollerar Pvärdet föör b3. Detta upprepas
u
tillss det att b intte längre är signifikant. Det
D finns dock
ck ett problem
m med
denna m
metod; om maan har kompllicerade samb
mband som i exemplet
e
i fig
gur 27. kan b vara osigniifikant
för alla ppolynom till och med tred
dje graden, m
men sedan blli signifikant för ett fjärdeegradspolyno
om.

“Adjustted r2”
I exempllet för multippel regression ansåg vi attt den modell som hade tv
vå termer vaar den mest korrekta.
k
Detta troots att modellen med tre termer
t
hade eett högre r2-v
värde, och modellen
m
medd fyra termerr ännu
högre r2. Anledningeen till att vi valde
v
en moddell med två termer
t
berod
dde bl.a. på PP-värdena förr de olika
X-variabblerna. Som synes
s
ökar r2 med ökat anntal termer, oavsett
o
om teermen är signnifikant ellerr ej. Av
denna annledning kann man inte an
nvända r2 för att bedöma vilken
v
av olika modeller som är den bästa.
b
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För att veta vilken modell som är den bästa i fråga om förklaringsgrad ser man istället till det justerade
r2-värdet, ”adjusted r2” på engelska. Detta r2-värde är justerat för antal termer i regressionsekvationen.
Om man lägger till fler och fler termer i en regressionsekvation kommer, som sagt, r2 att öka hela tiden
medan det justerade r2-värdet kommer att nå ett optimum och sedan minska (tabell 31). Det högsta
antal termer man ska ta med är det antal som ger det högsta värdet på det justerade r2-värdet. Detta
gäller både multipel regression och polynomial regression!
För att illustrera effekten av antalet variabler på r2 lägger vi till tio rena slumpvariabler till data i
exemplet för multipel regression. I en ny multipel regression med alla tolv termer ökade r2 till 0,6
istället för 0,29 som man fick med endast de två signifikanta kemivariablerna. Det justerade r2-värdet
är dock 0,22, vilket är lägre än 0,25 som var det justerade r2-värdet för modellen med två variabler
(tabell 31). P-värdet för modellen med tio slumpvariabler blev dock 0,18 vilket indikerar att modellen
som helhet inte är signifikant. En stegvis regression med ”forward selection” gav tre variabler i den
slutgiltiga modellen, varav en var en slumpvariabel. I denna regression blev r2 = 0,34, ”adjusted r2” =
0,32 och P = 0,0046 (tabell 31). Man kan således konstatera att modellen med två kemivariabler och
en slumpvariabel matematiskt sett är den bästa att förklara variationen hos antal taxa av bottenfauna. (I
verkligheten ska man givetvis inte lägga till slumpvariabler. I detta exempel har det bara råkat bli så
att en av de tio slumpvariablerna var korrelerad till antalet taxa, vi har således blivit lurade av
slumpen.)
Tabell 31. Illustration av hur r2 ökar med antal termer, men att ”adjusted r2” har ett optimum

Modell
Original (2 termer)
Original + 1 slumpvariabel
Original + 10 slumpvariabler

r2
0,29
0,34
0,60

Adjusted r2
0,25
0,32
0,22

P
0,0090
0,0046
0,18

Transformationer
Nästa grupp av metoder vi tar upp för att utföra regression på icke-linjära samband är olika
transformationer som leder till att linjär regression kan användas.
I avsnittet om datatransformation presenterades några olika sätt att transformera data (tabell 2). Genom
att tillämpa någon av de transformationer som nämndes där kan man åstadkomma ett linjärt samband
av en icke-linjär funktion, och därigenom använda linjär regression. I vissa fall kan man genom
logaritmlagarna omvandla ickelinjära samband till linjära. Detta gäller t. ex. modellen för exponentiell
tillväxt, Y = a  ebX, som kan skivas om till:
log(Y) = log(a) + b  log(X).
I detta fall kan man använda linjär regression om modellen uppfyller alla förutsättningar för detta (se
ovan). Om man inte kan utföra en linjär regression, t.ex. på grund av heteroscedastisitet efter
transformation eller att modellen inte går att transformera till en linjär form, använder man istället
icke-linjär regression (se nästa avsnitt).

Box-Cox-transformation
Det finns många metoder för transformation. I detta avsnitt kommer vi kort att beröra en familj av
transformationer som kallas Box-Cox-transformation. Namnet kommer av att G.E.P. Box och D.R.
Cox presenterade metoden i en publikation 1964. Box-Cox-transformation finns som standard hos de
flesta datorprogrammen.
I Box-Cox-transformationer börjar man med att transformera Y-variabeln enligt:
, om λ 0
ln

, om λ 0
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där  ofttast varierar mellan
m
-2 occh 2. Sedan ggör man en reegression förr varje värde på  inom det
d
intervall man prövar. Oftast prov
var man  = --2, -1,5 o.s.v., i steg om 0,5
0 upp till  = 2.
För att taa reda på vilkket av alla väärden på  soom ger den bästa
b
transforrmationen avv de data man
n har
använder man en meetod som kalllas ”maximuum likelihood
d” eller maxiimimetoden. Vi går inte in
i på
matemattiken bakom detta utan nö
öjer oss medd att presenteera formeln:
2

1

ln

ln

där MSE
E är ”Mean Square
S
Error”” som fås fråån en enkel liinjär regressiion (ur ANO
OVA-tabellen
n), n är
antalet ppar av observvationer och yi är de enskiilda Y-värdeena.
När mann beräknat väärdet på L förr alla olika  väljer man det -värde som
s ger det hhögsta värdeet på L.
Det enkllaste sättet attt avgöra vilk
ket värde på  som är dett bästa är att göra ett diaggram med L mot
m 
(tabell 322).
Tabell 32. ”Mean Square Error” från enk
kla linjära regreessioner på sam
mma data som i figur 28, men m
med Box-Coxtransformeerade y-värden med olika värd
den på , och koorresponderand
de värde på L en
nligt maximimeetoden. Till hög
ger en
illustrationn av data i tabelllen.


-2
-1
-0,5
0
0,5
1
2

MSE
6,27  10-99
2,59  10-55
2,05  10-33
0,157
15,2
76,1  103
8,05  10111

L
-200
-157
-137
-118
-101
-129
-175

Ett exem
mpel får illusttrera det helaa. Sambandeet mellan läng
gd och vikt hos
h en organiism ser ut so
om
illustreraat i figur 28. Genom att tiitta på data sser man tydligt att de intee passar för een enkel linjäär
regressioon (figur 28aa). En andrag
grads polynom
mial regressiion verkar dääremot fungeera utmärkt (figur
(
28b). I ppolynomiala regressioner
r
transformera
rar man X-väärdena så att data ska passsa ekvationeen för
linjär reggression. Meed Box-Cox-ttransformatiooner ändrar man
m istället Y-värdena
Y
såå att data skaa passa
en linjär modell.
a)

b)

Figur 28a,, b. Samband mellan
m
längd och
h vikt hos en orgganism. Enkel (a) och 2:a grad
ds regression (bb).







Om vi säätter in data på
p n och yi blir formeln fför L  111.5 ln MSE
E     1  139.2 . När vi väl
har dennna formel är det
d bara att prova
p
med ollika värden på
p . Det förssta man gör äär att transfo
ormera
-2
alla y enligt formeln ovan till y. För  = -2 bblir y = (y - 1)/-2. Däreffter gör man en enkel linjjär
regressioon (tabell 33)) för att få reeda på värdett på ”Mean Square
S
Error””. Detta upprrepas sedan för
f alla
värden ppå  som mann vill prova, och för varjee  beräknarr man L (tabeell 32).
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Tabell 33. Resultat från en enkel linjär regression på data i figur 28, men med Box-Cox-transformerade y-värden ( = -0,5).

ANOVA table

DF

Sum of Squares

Mean Square F-Value P-Value

Regression
Residual
Total

1
19
20

19095,239
289,752
19384,990

19095,239
15,250

Coefficients

Coefficient

Std. Error

Std. Coeff.

t-Value

P-Value

Intercept
X

-25,639
0,527

2,624
0,015

-25,639
0,992

-9,771
35,386

<0,0001
<0,0001

1252,14

<0,0001

Som framgår av tabell 32 och figuren bredvid tabellen är det  = 0,5 som ger det högsta värdet på L.
Vi kan nu kombinera den transformation vi gjort av y med  = 0,5 med den regressionsekvation som
vi fick för  = 0,5 (tabell 33). Vi får då:
,

25,6

,

0,527

. Genom att lösa ut y ur denna ekvation* får vi:

y = 139,24 - 6,219  x + 0,694  x2,
vilket är den linjära ekvation som beskriver sambandet mellan X och Y efter Box-Cox-transformering
med  = 0,5. Denna ekvation kan jämföras med ekvationen som andragradsregressionen (figur 28b)
gav:
y = 128,8 - 6,276  x + 0,072  x2.
Hur vet man då vilken av de två regressionerna som bör väljas?
Svaret på denna fråga får man genom att jämföra F-koterna för de två regressionerna, d.v.s.
andragradsregressionen och regressionen med Box-Cox-transformerade y-data med  = 0,5. Denna
jämförelse låter sig göras eftersom båda F-kvoterna gäller samma data. I detta exempel är F-kvoten för
andragradsregressionen 799 vilket ska jämföras med 1252 som är F-kvoten för Box-Cox-regressionen
(med  = 0,5). En högre F-kvot innebär en bättre modell (se utförligt resonemang i ANOVA-avsnittet)
och vi kan konstatera att Box-Cox-transformationen gav en bättre regressionsekvation än
andragradsregressionen.
*) y löses ut m.h.a. följande steg:
,
1
25,6 0,527
⇒
0,5
2
1
25,6 0,542
⇒
25,6

0,527
2

25,6
2

1

25,6
0,527
1
2
2
139,24 0,694  x2 ‐ 6,219  x
139,24 ‐ 6,219  x 0,694  x2

2

0,527
2

25,6
2

1

1
0,527
2

Icke-linjär regression
I detta sista avsnitt under huvudrubriken ”Icke-linjära samband” kommer vi att kort gå igenom en typ
av regression som inte bygger på den linjära modell vi använt hittills. Om man har data som inte ens
efter en transformation kan beskrivas med en rät linje, är man tvungen att använda andra typer av
modeller för att beskriva sambandet mellan variablerna. Det finns många typer av icke-linjära
samband och några är presenterade i tabell 34.
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Tabell 34. Exempel på ollika icke-linjäraa modeller.

Typ

M
Modell

Exponenntiell
tillväxt

Y = a  ebX.

Pop
pulationstillvväxt

Exponenntiellt
avklingaande

Y = a  e-bX.

Mortalitet

Asymptootiskt
regressioon

Y = a - b1(e-bb2X)

Kum
mulativa sam
mband, t.ex. arta
areaakurvor

Logistiskk tillväxt
Gaussforrmad
logistiskk

Y

Y

Exem
mpel

a

 e b 2 X 
1 b 1 






e

( b0  b1  X b 2 X 2 )

1 e

( b0  b1  X b 2 X
X2 )

Besskrivning

pulationstillvväxt vid
Pop
pred
dationstryckk
En arts fördelninng längs en
miljjögradient

En viktigg del av ickee-linjär regresssion är att vvälja rätt mod
dell för sina data.
d
Detta ggörs nämligen
n inte
automatiiskt av det daatorprogram man användder. Anlednin
ngen till dettaa är att val avv modell intee är ett
matemattiskt utan ett vetenskaplig
gt problem. D
Den modell som
s
väljs mååste vara grun
undad på teorrin
omkringg de data mann har. I de fleesta datorproogram som kllarar av icke-linjär regresssion skriverr man in
den moddell man vill använda för hand.
Principen bakom bådde icke-linjärr och linjär reegression är att använda sina data förr att hitta de bästa
b
möjliga vvärdena på parametrarna
p
a i regressionnsekvationen (a och bn). När
N man hittaat dessa får man
m den
ekvationn, eller modell, som på bäästa sätt beskkriver samban
ndet mellan X och Y. Deet som skiljerr de båda
typerna aav regressionn är dels att parametrarna
p
a inte adderaas utan multip
pliceras i ickke-linjär regreession,
och dels sättet att berräkna parametrarna.
I icke-linnjär regressioon använder man inte minnsta kvadratmetoden som
m i ANOVA och linjär reegression
för att koomma fram till
t värden påå parametrarnna. Istället an
nvänds en s.k
k. iterativ proocedur som är så
beräkninngsintensiv att
a det är i sto
ort sett omöjlligt att utföraa denna typ av
a regressionner för hand. Med
iterativ pprocedur mennas att progrrammet startaar med godty
yckliga värdeen på regresssionsparamettrarna (a
och bn i ttabell 34) occh från dem beräknas
b
nyaa bättre värdeen, och från dessa
d
beräknnas ännu bätttre
värden, oo.s.v. Detta fortsätter
f
tillss det att ytterrligare steg inte leder till förbättrade vvärden på
parametrrarna, inom vissa
v
gränserr. De flesta ddatorprogram
mmen kräver att man självv ger startvärrden på
parametrrarna. Här böör man välja värden som är någorlund
da rimliga. Om
O startvärdeena är helt feel
kommerr de upprepadde beräkning
garna inte ledda till bättre värden
v
på paarametrarna. D
Detta kallas att
iterationnen inte konvvergerar. Om detta skulle inträffa får man
m besked om detta av datorprogram
mmet.
Efter att man utfört beräkningarn
b
na har man i bbästa fall anp
passat en kurrva till de daata man har. Hur
H vet
man då oom anpassninngen är bra eller
e
ej. När m
man arbetar med icke-lin
njär regressioon kan man inte bara
se till r2--värdet. Det är
ä till och meed så att månnga program inte ger något värdet på r2 eftersom det
d inte
är ett braa mått på kurrvanpassning
gen i icke-linj
njär regressio
on. Således måste
m
man see till andra mått.
m
En förstaa kontroll är att förvissa sig
s om att iteerationerna konvergerade
k
e. Om inte, fåår man provaa en gång
till, men med andra startvärden
s
på
p parametrarrna. Om dettta lyckas är det
d dags för een visuell bedömning
av resulttatet. Återigeen kan resultaatet bli helt ffelaktigt om man valt fel parametrar ((figur 29a). En
E annan
anledninng till att regrressionslinjen
n hamnar lånngt från datap
punkterna kaan vara att m
man valt en feelaktig
modell.
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a)

b)

Figur 29. IIcke-linjär regreession med a) felaktiga
f
startväärden på parameetrarna och b) korrekta
k
startvär
ärden.

Om mann kan konstattera att regressionskurvann ser ut att vaara korrekt, som
s i figur 229b, kan man
n gå
vidare. N
Nästa steg bliir att undersö
öka P-värdenn för de olikaa parametrarn
na. Om en paarameter intee är
signifikaant skild frånn 0 är parameetern överflö dig och kan tas bort, elleer så har mann valt en felak
ktig
modell. E
En del progrram ger inte P-värden
P
förr parametrarn
na utan istället får man ettt konfidensintervall.
I dessa ffall måste hella konfidensiintervallet vaara högre eller lägre än 0 för att man ska kunna sääga att
parameteern i fråga ärr signifikant skild från 0. Ytterligare sätt
s att kontrollera om enn parameter är
ä
överflöddig är att se tiill korrelation
nen mellan pparametrarnaa. Om två parrametrar är m
mycket starktt
korreleraade finns anlledning att fu
undera om nåågon av dem
m är överflödiig. Om så är fallet kan man
antingenn behålla denn modell man
n har eller så börjar man om
o med en ny
n modell. M
Man ska sträv
va efter
att få en modell medd så få parametrar som mööjligt, men om
o man på teeoretiska grunnder vet att man
m valt
rätt moddell behåller man
m modelleen även om aanpassningen
n av de data man
m har indiikerar att modellen
har för m
många param
metrar.

Logisttisk regression
Alla regrressioner vi gått
g igenom hittills har föörutsatt att bååde X och Y är kontinuerrliga variableer på
lägst inteervallskalnivvån. Här kom
mmer vi att koort gå igenom
m principen för regressioon när
prediktorvariabeln, X,
X är kontinu
uerlig, men reesponsvariab
beln, Y, är no
ominal, t.ex..:
• närvaraade eller frånnvarade
• hane elller hona
I dessa ffall kan man inte användaa vanlig regreession. Iställlet får man an
nvända s.k. llogistisk reg
gression
som är een variant av den vanliga regressionenn. Efter några matematisk
ka operationeer kan man anpassa
a
en nominnal Y-variabbel till en linjär funktion aav en eller flera X-variab
bler.
m X-variablerrna fortfaran
nde är kontinu
nuerliga kan man
m uttryckaa dem med dden linjära mo
odellen
Eftersom
som vi kkänner från tiidigare avsniitt. Vi få då:
Y = a + b  X.
Responssvariabeln, Y,
Y kan dock in
nte användass i den form som föreligg
ger eftersom den inte är
kontinueerlig. De olikka klasserna hos
h Y-variabbeln kodas offta som 0 eller 1, men deetta är bara naamn på
klassernaa. Man skullle lika gärna kunna ge nam
amn som ”Haane” och ”Ho
ona”. Om maan använt namnen
”0” och ”1” kan mann inte använd
da dessa siffrror som om de
d vore uppm
mätta responsser även om man lätt
kan lura ett datorproggram till att tro
t att det är mätvärden och
o inte namn!
För att kkunna ha medd en nominall Y variabel i en regressio
on måste man således gööra någon forrm av
transform
mering. Det är
ä här det log
gistiska i ”lo gistisk regreession” komm
mer in. Y-varriabeln görs om till
en kvot m
mellan sannoolikheten förr 1 och sannoolikheten för 0, enligt
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,

ln

där p är sannolikheteen för ”1” och 1-p följakttligen sannollikheten för ”0”.
” Kvoten pp/(1-p) kallaas
oddskvoot (odds ratio, på engelskaa) och naturlliga logaritm
men för dennaa kvot kallas ”logit” vilkeet givit
tekiken ddess namn.
Genom aatt kombinerra de två ovan
nstående ekvvationerna fåår vi den logiistiska regresssionsmodelllen:
ln

1

Denna m
modell kan skkrivas om tilll en modell fför sannolikh
heten för att Y-variabeln
Y
ska vara ”1”” enligt:
ln

⇒

1

1

⟹

⟹

⟹1

⟹

1
vilket är en icke-linjäär regression
nsmodell (jfr.. förra avsnitttet).
Denna m
modell komm
mer att resulteera i en S-forrmad kurva (=regressions
(
slinjen) som är begränsad
d mellan
0 och 1 ((figur 30). Föör varje X-väärde ger avsttåndet under kurvan sann
nolikheten, p,, för att Y ärr 0, och
avståndeet över kurvaan sannolikheeten att Y är 1 (eller tvärtt om beroend
de på hur maan kodat sinaa data).
Om term
men (a + b  X)
X i den logiistiska regresssionsmodelllen har ett hö
ögt värde kom
mmer p att närma
n
sig
1 och vidd ett lågt värrde kommer p att närma ssig 0.

Kön (Y
Y)
Hane
Hane
Hane
Hane
…
…
Hona
Hona
Hona
Hona

Längd (X))
0,92
0,99
1,05
0,90
…
…
0,76
0,79
0,81
0,71

Figur 30. E
Exempel på en logistisk regresssion där man vvill predicera kö
ön från längd. Längst
L
till högerr ett utdrag ur
datatabelleen. Kors indikerar honor och ringar hanar. Reegressionslinjen
n visar sannolikheten för ”Hane
ne”, vilket är dettsamma
som sannoolikheten för ”innte Hona”. I diaagrammet är Y--värdet för varjee observation ärr slumpat, meda
dan X-värdet är den
observeradde längden.

m i icke-linjär regression på den s.k.
Beräkninngarna i en loogistisk regrression byggeer precis som
maximim
metoden (maaximum likellihood methood). Trots attt beräkningarrna skiljer sigg från minstaa
kvadratm
metoden som
m används vid
d vanlig regrression presenteras resultaten i en tabeell som påminner om
ANOVA
A-tabellen.
I tabell 335 presenteraas resultaten från regressiionen i figur 30. Värdet på
p ”–LogLikkelihood” mo
otsvarar
kvadratssumman i vannlig regressio
on. Värdet soom testas är skillnaden (D
Difference i ttabellen) meellan den
modell ssom erhålls om
o sannolikh
heten var likaa stor över heela X-skalan (Full) och dden modell so
om
erhålls ggenom att anppassa data (R
Reduced). Teestvärdet är chi-två-förde
c
lat och P-värrdet ger (någ
got
förenklaat) sannolikheeten att nollh
hypotesen är sann. Nollhy
ypotesen i en
n logistisk reegression är:
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H0: Sannolikheten för ”0” är 0,5 för alla X-värden.
Tabell 35a, b, c. Resultat från den logistiska regressionen presenterad i figur 30.

Model
Difference
Full
Reduced
RSquare (U)

-LogLikelihood

DF

ChiSquare

Prob>ChiSq

19,237180
22,351651
41,588831

1

38,47436

<0,0001

0,4626

Parameter Estimates
Term
Estimate
Intercept
-17,577248
Längd
19,3435094
For log odds of Hane/Hona

Std Error

ChiSquare

Prob>ChiSq

4,3405615
4,736286

16,40
16,68

<,0001
<,0001

Determinationskoefficienten, R2, ett mått på hur mycket bättre modellen blivit genom att ta med data,
jämfört med att man har en modell som sätter sannolikheten för ”0” till 0,5. Det är således inte samma
r2 som i vanlig regression. Ofta skriver man r2 när man använt minsta kvadratmetoden och R2 när man
använt maximimetoden.
Tabellen med värden för de olika parametrarna ger förutom parametervärdena även standardavvikelse
och P-värden för parametrarna. Här gäller samma principer som för presentation av parametrar i ickelinjär regression i avsnittet innan.
Detta var en introduktion till logistisk regression. Exemplet var den enklaste tänkbara modell man kan
testa m.h.a. denna teknik. Det är fullt möjligt att ha fler nivåer än två hos responsvariabeln. Dessutom
kan man ha fler X-variabler som i en multipel regression.
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Chi-två-tester och kontingenstabeller
Chi-två-tester
I det förra avsnittet gick vi igenom en metod som byggde på att en variabel är nominal och en
kontinuerlig. I detta avsnitt kommer vi att ta upp olika tekniker som används då alla variabler är
nominala. Dessa tekniker sammanfattas under det gemensamma namnet chi-två-tester och omfattar
tester för homogenitet, slumpmässighet, association, oberoende och anpassning till en fördelning
(goodness of fit). Trots mångfalden av tekniker bygger alla på samma princip: man jämför den
observerade fördelningen med den fördelning man skulle förvänta om nollhypotesen är sann.
Resultatet sammanfattas i en testvariabel, 2, som kan jämföras med tabellerade värden på 2 för att
avgöra om nollhypotesen ska behållas eller förkastas.
Oftast gör man en sammanställning av resultaten i en s.k. kontingenstabell där antalen av de olika
observerade kategorierna noteras (tabell 36). En kontingenstabell sammanfattar således data från
studier där resultatet är olika kategoriska variabler, t.ex. hona eller hane eller olika tillståndsklasser
eller avvikelseklasser i Naturvårdsverkets bedömningsgrunder.
Tabell 36. Antal sjöar i olika tillståndsklasser för totalfosfor enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet, i
norra och södra Sverige. Data från riksinventeringen av sjöar och vattendrag 2000.

Område
Norra Sverige
Mellersta Sverige
Sydligaste Sverige
Summa

Tillståndsklass
1
2
1016
170
1610
614
65
88
2691
872

Summa
3
54
265
57
376

4
13
129
20
162

5
2
71
15
88

1255
2689
245
4189

De frågor man kan besvara med hjälp av data från en kontingenstabell är av typen: är någon
kombination av de klasser jag studerar överrepresenterad, t.ex. är det vanligare med tillståndsklass 1 i
norr än i söder? Detta kommer att yttra sig som att data är koncentrerade till några av cellerna i
tabellen. De statistiska hypoteserna blir:
H0: Inom en kolumn är sannolikheten att en observation ska hamna i en viss rad är densamma för alla
rader.
H1: Inom en kolumn har minst två rader olika sannolikheter för att en observation ska hamna i de
raderna.
Dessa hypoteser testas i ett s.k. chi-två-test (2). Det första man gör i ett sådant test är att beräkna de
frekvenser som skulle förekomma om nollhypotesen är sann, s.k. förväntade frekvenser (Expected
frequency, E). För att beräkna de förväntade frekvenserna börjar man med att se till den fördelning
sjöarna har mellan de olika tillståndsklasserna oavsett var i Sverige sjön ligger. Detta gör vi för att få
reda på hur många sjöar i respektive klass vi har med i undersökningen. I exemplet är t.ex. andelen
sjöar i klass 1 2691/4189 = 0,64, och andelen sjöar i klass 2 872/4189 = 0,21, o.s.v.
Nu vet vi hur vi samlat sjöar i olika tillståndsklasser. Nästa steg är att se hur antalet sjöar inom
respektive klass skulle fördela sig mellan de tre områdena, om nollhypotesen är sann. Bland de 1255
sjöarna i norra Sverige borde 64% finnas i tillståndsklass 1, eftersom 64% av alla sjöar oavsett region
befanns tillhöra klass 1. På motsvarande sätt borde 21% av de 1255 sjöarna i norr vara i klass 2 om
nollhypotesen är sann. 64% av 1255 sjöar är detsamma som 0,64  1255 = 806,21 stycken sjöar. Detta
är den förväntade frekvensen om nollhypotesen är sann. Detta värde och övriga förväntade frekvenser
i exemplet är ifyllda i tabell 37. En allmän formel för att beräkna förväntade frekvenser blir:
,

,
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där nk = totala antalet observationer i kolumn k, nr = totala antalet observationer i rad r och N = totala
antalet observationer.
Tabell 37. Förväntade frekvenser från tabell 36, om nollhypotesen är sann.

Tillståndsklass
1
2
806,21
261,25
1727,4
559,75
157,39
51,00

Område
Norra Sverige
Mellersta Sverige
Sydligaste Sverige

3
112,65
241,36
21,99

4
48,53
103,99
9,47

5
26,36
56,49
5,15

Trots att de observerade frekvenserna bara kan var heltal ger man bråkdelar i förväntade frekvenserna
eftesom detta är en del av den statistiska metoden och inte något man observerar.
För att testa nollhypotesen beräknar man som i övrig hypotesprövning värdet på en testvariabel. I detta
fall kallas testvariabeln 2. Testvariabeln beräknar man enligt:
∑

,

där O betyder observerad frekvens. Denna variabel är s.k. chi-två-fördelad med (r-1)(k-1)
frihetsgrader, där r = antalet rader och k = antalet kolumner. I detta fall har vi (3-1)(5-1) = 8
frihetsgrader.
För att undersöka om vi ska behålla eller förkasta nollhypotesen jämför vi det erhållna värdet på 2
med det kritiska värdet man får ur en 2-tabell vid 8 frihetsgrader. I detta fall ska vi förkasta
nollhypotesen om det beräknade värdet på 2 är högre än tabellvärdet som är 20,09 vid  = 0,01.
Om vi stoppar in våra värden i formeln får vi:
,
,

+

,
,

⋯

,
,

358,18.

Detta 2-värde för våra data är mycket högre än det kritiska värdet på 2 för 8 frihetsgrader och  =
0,01. Vi kan således förkasta nollhypotesen och konstatera att åtminstone någon rad är
överrepresenterad i någon kolumn. Detta kan uttrycka som: ”…fördelningen mellan olika
tillståndsklasser var inte densamma i de olika delarna av landet…”.
Hur vet man då vilken eller vilka celler i datatabellen som avviker från det förväntade värdet, och som
därmed orsaker ett högt värde på testvariabeln (2)?

Förutsättningar
En av de viktigaste förutsättningarna för ett chi-två-test är att de förväntade frekvenserna blir
tillräckligt höga. Ett generellt råd från statistiker är att ingen förväntad frekvens bör understiga 5. Ett
krav är att ingen förväntad frekvens understiger 1, och att högst 20% av de förväntade frekvenserna
understiger 5.
Som vid alla statistiska undersökningar måste proven vara oberoende av varandra, d.v.s. insamlandet
av ett datum får inte påverka vilket värde nästa datum får (datum är singularformen av data).
Alla datum i en chi-två-analys måste vara kategoriska. Beräkningarna måste sedan ske på frekvenser.
Om man gör en tabell med andelar eller procent och utför ett chi-två-test på en sådan tabell kommer
resultat bli helt felaktigt!
Ovanstående är ett typexempel på chi-två analyser. Vi kommer nu att gå igenom några av de olika
varianter som finns.
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Test av frekvenser
Detta test innebär att man testar om antalet observationer i olika kategorier skiljer sig från en förväntad
fördelning. Det kan antingen vara en jämn fördelning eller någon annan känd fördelning mellan
kategorierna. Skillnaden mot ovanstående exempel är att man inte beräknar de förväntade
frekvenserna från de observerade, utan använder den kända fördelning mellan klasser. Nollhypotesen
blir:
H0: Fördelningen hos på insamlade data skiljer sig inte från den teoretiska fördelningen.
Blommorna hos kungsängslilja Fritillaria meleagris har tre olika färger; purpur, vit och en
mellanform. Enligt en tidigare undersökning förekommer de tre formerna i proportionen 80%
purpur,15% vita och 5% i mellanformen. Antag att man vill testa detta genom en ny undersökning.
Detta gör man genom att notera blomfärg hos 1000 slumpmässigt utvalda individer av kungsängslilja.
Resultatet blev 900 purpurfärgade 95 vita och 5 i mellanformen. Om resultaten från den tidigare
undersökningen är korrekta borde fördelningen av de olika färgerna i den nya undersökningen vara
800, 150 och 50. Vi kan direkt ana att de två undersökningarna inte givit samma resultat. För att vara
på den säkra sidan utför vi ett chi-två-test för frekvenser.
Vi sammanställer resultaten i en tabell:
Purpur
900
800
12,5

Observerad (O)
Förväntad (E)
(O-E)2/E

Vit
95
150
20,2

Mellanform
5
50
40,5

Värdet på tesvariabeln blir 12,5 + 20,2 + 40,5 =73,2. Antalet frihetsgrader är i denna typ av test antalet
kolumner -1. I detta exempel får vi df = 3-1 = 2. Från en tabell får vi att det kritiska värdet på 2 vid df
= 2 och = 0,01 är 9,21. Detta är lägre än det beräknade värdet på testvariabeln och vi kan precis som
vi anade förkasta nollhypotesen att fördelningen skulle vara som i den tidigare undersökningen.

En frihetsgrad - Yates korrektion
Om man bara har två kategorier i ovanstående test kommer man att få 2-1 = 1 frihetsgrad. I detta fall
kommer värdet på testvariabeln att bli för högt om man räknar på vanligt sätt. Detta innebär en förhöjd
risk att man bedömer en fördelning signifikant skild från den teoretiska trots att så inte är fallet (ett typ
I-fel).
För att undvika detta gör man en korrektion i beräkningen av testvariabeln. Istället för den allmänna
formel som presenterades i början av detta avsnitt använder man följande variant:
∑

|

|

,

, där |O-E| är absolutbeloppet av skillnaden.

Test av associationer
En association är någon form av hopklumpning av data i ett insamlat material. Om data är insamlade
på ett korrekt sätt kan man anta att samma hopklumpning gäller för hela den studerade populationen.
Det inledande exemplet visar hur man kan använda chi-två-tester för att hitta associationer. Vi ska här
ge ett mer tydligt exempel, där det är lättare att förstå vad som menas med association i detta
sammanhang.
Antag att vi vill testa om det finns någon association mellan torvmark och någon av revlummer eller
lopplummer. Genom att utnyttja data från Ståndortskarteringen får vi antalet förekomster av de två
arterna på torvmark respektive icke-torvmark (tabell 38). De förväntade frekvenserna beräknas enligt
den allmänna formeln i inledningen av detta avsnitt.
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Tabell 38. Förekomster av två lummerarter på olika substrat, samt förväntad förekomst och cell-chi-tvåt-värde.
Lopplummer
Revlummer
Summa
Observerat
(observerat)
Förväntat
Cell-chi-två-värde
4143
3971
Icke-torvmark
172
3923,9
219,12
0,5539
9,919
Torvmark
88
685
773
40,88
732,12
53,172
2,989
Summa (observerat)
260
4656
4916

Eftersom antalet frihetsgrader är (r-1)(k-1) = 1, är vi tvungna att tillämpa Yates korrektion när vi
beräknar chi-två-värdet för respektive cell. Vi får då:
|172

|88 40,88|
219,12| 0,5
219,12
40,88
|685 732,12| 0,5
732,12

0,5

|3971

3923,9|
3923,9

0,5

= 9,919 + 53,17 + 0,5534 + 2,969 = 66,61.

Det kritiska värdet på 2 vid 1 frihetsgrad och  = 0,01 är 6,63. Detta är långt lägre än värdet på vår
framräknade testvariabel och vi kan förkasta nollhypotesen. Detta betyder att det finns en stark
association mellan de variabler som ingick i testet. Genom att studera de förväntade frekvenserna och
chi-två-värdena i varje cell (tabell 38) kan vi konstatera att lopplummer är associerad till torvmark.

G-tester
G-tester är ett alternativ till chi-två-tester och kan användas i alla situationer där ett chi-två-test kan
användas. Vilken typ av test som används beror till stor del på tradition, även om statistiker menar att
G-testerna har en starkare teoretisk grund.
För kontingenstabeller med en rad eller med 2  2 celler beräknas testvariabeln i ett G-test enligt:
∑

ln

,

korrigeringsfaktor

där korrigeringsfaktorn beräknas enligt:
1 + (a2 -1)/6n, där
a är antalet kategorier, n är det totala antalet observationer och  är antalet frihetsgrader vilket
beräknas på samma sätt som för chi-två-tester.

För större kontingenstabeller beräknas G med samma formel men utan korrigeringsfaktorn.
Testvariabeln G är chi-två-fördelad och för att ta reda på signifikansnivån använder man en chi-tvåtabell precis som i chi-två-tester.
Sokal & Rholf (1995) har en utförlig genomgång av G-tester och skillnaden mellan G- och chi-tvåtester.
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Multivariata metoder
I detta kompendium kommer vi inte att gå in på detaljer hos de multivariata analysteknikerna utan
endast redogöra för huvuddragen hos några tekniker. Tanken med denna korta genomgång är att
läsaren ska kunna förstå och tolka studier där man använt multivariata metoder, speciellt vad gäller
s.k. ordinationstekniker. Klassifikation är något mer utförligt beskrivet.
Multivariata metoder är en grupp av statistiska analyser som skiljer sig från alla andra tekniker som
tagits upp i detta kompendium. Den största skillnaden är att man oftast inte testar hypoteser, som i
övriga tester. Multivariata metoder används istället för att hitta olika mönster och för att minska
komplexiteten i stora dataset. Typexempel på dataset som lämpar sig för multivariat analys är
vegetation i provytor eller kemidata i vattenprover (tabell 39). Multivariata metoder används bl.a. för
att:
• Minska komplexitet i de data man har.
• Sortera prover efter likheter i t.ex. artsammansättning eller kemi.
• Hitta grupper eller klasser, som är så homogena som möjligt.
• Hitta (miljö-) gradienter som inte är uppenbara i stora dataset.
Tabell 39. Exempel på två dataset som lämpar sig för multivarait analys.
Täckningsgrad (%)
Provyta
Art 1
Art 2
Art 3
…
Art j
Vattenprov
1
12
2
0
…
…
a
2
15
3
0
…
…
b
3
75
10
1
…
…
c
…
…
…
…
…
…

i
80
1
0
…
…
nn

Koncentration (olika enheter)
Tot-N
Alk.
Cl…
720
,12
,066 …
352
,52
,050 …
509
,09
,024 …
…
…
…
…
128
,13
,085
…

j
…
…
…
…
…

Det finns två huvudgrupper av multivariata analyser: klassifikation och ordination.
Klassifikation används för att sortera prover så att de som liknar varandra placeras i samma grupp,
medan prover som är olika placeras i skilda grupper. Detta kan man göra för hand om man har en eller
två variabler att ta hänsyn till för varje objekt, d.v.s. vattenprov etc. Har man däremot 30 variabler som
beskriver varje objekt och kanske 300 objekt blir det en nära på omöjlig uppgift att sortera dessa för
hand.
Ordination används för att minska komplexiteten i ett dataset och för att hitta mönster. Stora dataset
är omöjliga att överblicka och det kan vara svårt att veta vilka variabler som är dominerande. Genom
att först tillämpa en multivariat metod kan man reducera alla variabler som finns i hela datasetet till
oftast två s.k. syntetiska variabler. T.ex. kan 30 kemivariabler från en stor mängd vattenprover
sammanfattas i två eller tre syntetiska variabler, eller ordinationsaxlar som de också kallas.

Klassifikation
Klassifikation är som namnet indikerar ett sätt att dela in ett datamaterial i klasser där alla objekt
liknar varandra. För att kunna dela in t.ex. vattenprover eller provytor i sådana klasser behöver man
något mått på hur lika eller olika proverna är. Hur gör man då för att beräkna likheten mellan två
objekt som är beskrivna av t.ex. 30 olika variabler? Svaret på denna fråga har många funderat över och
det finns idag minst 50 olika sätt att beskriva likheter eller olikheter mellan objekt som är beskrivna
med ett godtyckligt antal karaktärer.
Ett vanligt avståndsmått är Euklidiskt avstånd. Detta mått är relaterat till Pytagoras sats. Om två objekt
(A och B) beskrivs av två karaktärer, vi kallar dessa X och Y, kan man illustrera dessa två objekt som i
figur 31a.
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a)

b)

Figur 31. Illustration avv det Euklidisska avståndet m
mellan A och
h B, i två och tre dimensioneer.

I figur 31a beräknas avståndet mellan A och B med hjälp av Pytagoraas sats:
.
ktär, Z, och avståndet
a
därrmed illustrerrat i tre
I figur 31b är A och B beskrivna med ytterliggare en karak
dimensiooner. I detta fall beräknass avståndet ssom:
.
Som synnes är den ennda skillnaden
n mellan de bbåda formlerrna antalet teermer under rrottecknet. I de fall
man har ytterligare karaktärer
k
läg
gger man tilll dem på mottsvarande sättt.
I tabell 440 visas dataa på vattenkem
mi. Trots attt varje objektt (= månad) är
ä beskrivet aav sex karak
ktärer kan
man medd lätthet berääkna det Euk
klidiska avstååndet mellan objekten (taabell 41) medd hjälp av forrmeln
ovan. Vii kan konstattera att augussti och septem
mber är mestt lika vad gäller vattenkeemi och att au
ugusti
och marss skiljer mest. De framräknade siffrorrna är avstån
nd och därförr är två objekkt mer lika vaarandra
ju lägre vvärde på avsståndet.
Tabell 40. Vattenkemidatta från en provttagningsplats i een sjö, från olik
ka månader.

Månad

pH

Mars
Augusti
Septembeer
Oktober

6,66
7,14
6,98
7,36

Syrgas
mg/l
11,18
6,81
7,84
9,44

Ca
C
meekv/l
1,117
1,00
0,853
0,985

Mgg
mekvv/l
0,2533
0,2355
0,2177
0,2188

Na mekv
v/l K mekv/l
0,263
0,256
0,219
0,242

0,045
0,031
0,035
0,033

Tabell 41. Euklidiskt avsttånd mellan pro
over från de olikka månaderna i tabell 40

Mars
Augusti
Septembber
Oktober

Mars
0
4,40
3,37
1,88

Augusti Seeptember O
Oktober
0
1,05
2,64

0
1,65

0

Efter att man sammaanfattat avstååndet mellan alla par av objekt
o
till en enda siffra pper par, är deet dags att
användaa denna inform
mation för attt gruppera oobjekten. De vanligaste metoderna
m
är s.k. agglomeerativa
hierarkisska metoder. Dessa börjaar med att se varje objekt som en ensk
kild grupp. D
Därefter slår man
m
samman grupper som
m liknar varaandra. Detta uupprepas meed allt större grupper till ddet att alla ob
bjekt
hamnar i samma gruppp.
v som mennas med ”likaa” grupper. Ett
E vanligt sät
ätt är det som
m kallas
Det finns flera sätt attt definiera vad
”nearest neighbour” eller ”single linkage”. M
Med denna meetod slås två grupper sam
mman vid dett kortaste
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avståndeet mellan ett objekt i den ena gruppenn och ett objeekt i den andra gruppen. D
Detta låter krrångligt
och därfför får ett exeempel belysaa det hela.
För objeekten tabell 41
4 kommer fö
örst alla objeekt att vara eg
gna grupper vid avståndeet 0 (figur 32
2).
Därefterr kommer auggusti och sep
ptember att s lås ihop vid avståndet 1,0
05 (markeratt i tabell 41) eftersom
de är de minst olika objekten.
o
Eft
fter sammansslagningen ko
ommer vi vid
d detta avstån
ånd få tre gru
upper:
(augusti + septemberr); mars; okto
ober. Det nässt lägsta avsttåndet i tabelll 41 finns m
mellan septem
mber och
oktober. Därför slår man
m ihop gru
uppen (auguusti + septemb
ber) med okttober vid avsståndet 1,65.
Slutligenn slår man ihhop gruppen (augusti + seeptember + oktober)
o
med
d mars vid niv
ivån 1,88 som
m är den
tredje läggsta avståndeet i tabell 41. Ett vanligt sätt att preseentera denna typ av matem
matiska övningar är
att illustrrera sammannslagningarnaa i ett träddiaagram eller dendrogram.
d
I figur 32 illlustreras resu
ultaten
av ovansstående klasssifikation. Deessutom visaas det dendro
ogram som errhålls då mann istället anv
vänder
Wards m
metod för att slå samman grupper.
a) ”Nearesst neighbour”

b) Waards metod

Figur 32. D
Dendrogram soom visar en klasssificering av daata i tabell 40 enligt avstånden
n i tabell 41, meed två olika sättt att
beräkna avvstånd mellan grupper.
g

När mann gör en klasssificering fin
nns det som aantytts ovan flera olika säätt att beräknna avståndet mellan
par av obbjekt, liksom
m det finns ollika sätt att ddefiniera vad som menas med att två oobjekt är likaa. I
exempleet ovan använndes Euklidisskt avstånd ooch ”nearest neighbour”, fler sätt är bbeskrivna i taabellerna
42 och 444. Det går innte att rekom
mmendera en viss kombin
nation av avsttåndsmått occh teknik för
sammanslagning, utaan detta måstte avgöras frrån fall till faall. Som fram
mfår av figur 32 kan resulltatet
bero på vvilken metodd man väljer..
De tekniiker som angges i tabell 44
4 är alla olikaa varianter av
v s.k. hierark
kisk sammannslagning av objekt
till gruppper. Om mann har fler än ca
c 200 objekkt förespråkaar många statistiker att maan istället an
nvänder
en icke-hhierarkisk metod
m
för att skapa
s
gruppeer. En sådan metod som förekommer
f
i många
statistikpprogram är ”k-means”. Andra
A
sätt att gruppera ob
bjekt går under samlingsnnamnet ”SelffOrganiziing Feature Maps,
M
SOM””, som byggeer på neuralaa nätverk och
h artificiell inntelligens. Dee senare
är dock oovanliga än så
s länge.
För vegeetation finns ytterligare en metod som
m heter TWIN
NSPAN som
m är en förkorrtning av ”Tw
wo Way
INdicatoor SPecies AN
Nalysis”. Deenna metod bbygger på and
dra beräkningsmetoder än de som
presenterats ovan ochh är ofta anv
vänd inom veegetationseko
ologin. Denn
na klassifikattion gör man
n med
hjälp av ett datorproggram med saamma namn ssom metoden
n. OBS! Tidiiga versionerr av TWINSPAN har
ett fel i aalgoritmerna. En korrekt version finnns att ladda neer från Jari Oksanens
O
hem
msida (URL januari
2012: htttp://cc.oulu.ffi/~jarioksa/)).
Tabell 42. Några olika säätt att beräkna avstånd mellan ttvå objekt.

Mått
Euklidiskt avstånd
Manhatttan (City blocck)

Form
mel

|

|

Jaccardss koefficient**
Sørensenns index *
(Commuunity coefficiient)

2
2

*) förklarring av a, b, c och d ges i taabell 43

ntar
Kommen
Känsligt för olika skaalor hos de kkaraktärer som
m
beskriverr objekten. Tyngdpunkt
T
ppå dominantaa
karaktäreer.
Liknar Euklidiskt
E
avsstånd men geer mindre vik
kt åt
avvikand
de värden.
Vanligt för
f vegetation.
Besläktat med Jaccarrd, men ger sstörre vikt åt arter
som är närvarande i båda
b
ytorna
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Yta 2

Tabell 43. Grunden för formlerna i tabell 42. Bokstäverna anger antalet karaktärer (t.ex. arter).

Yta 1
Närvarande Frånvarande
Närvarande
a
c
a+c
Frånvarande

b
a+b

d
c+d

b+d
N

Tabell 44. Olika hierarkiska tekniker för sammanslagning av grupper

Metod
Nearest neighbour
(single linkage)
Furthest neighbour
(complete linkage)

Beskrivning
Avståndet mellan de
närmaste objekten
Avståndet mellan de
mest avlägsna objekten

Centroid

Avståndet mellan
gruppernas viktade
medelvärden
Medelvärdet av
avstånden mellan alla
par av karaktärer

Average

Ward

Använder ANOVA för
att beräkna avstånd.

Kommentar
Ger sällan distinkta grupper. Kan dock spåra
diskontinuiteter i data.
Oftast bra metod om man har naturliga grupper, men
kan ge starka falska grupper. Känsligt för avvikande
värden.
Relativt okänsligt för avvikande värden. Kan ge
objekt i fel grupp.
Består av flera varianter. Vanligast är UPGMA
(unweighted pair-group method using arithmetic
averages). Tenderar att gruppera m.a.p. gruppers
varians.
Elegant metod som tenderar att ge små grupper.

Ett träddiagram illustrerar hur olika objekt och grupper är relaterade till varandra. Ett problem som
man inte får svar på i en klassifikation är var man ska avgränsa sammanslagningen. I exemplet ovan
måste vi dra en gräns någonstans mellan 0 och 1,88 för att få ett antal relativt homogena grupper av de
objekt vi hade från början. Om man sätter gränsen till 0 är varje objekt sin egen grupp och om man
sätter gränsen över 1,88 hamnar alla objekt i samma grupp. Inget av dessa alternativ är önskvärda. En
viss vägledning om var man ska dra gränsen kan man få om man kan se en praktisk eller naturlig
gruppering. I exemplet kan det vara vettigt att dela så att mars bildar en ”vårgrupp” och de övriga
månaderna bildar en ”höstgrupp”.

Ordination
Ordination är ett samlingsnamn för ett flertal besläktade statistiska tester och används bl.a. för att:
• minska komplexiteten i data,
• reducera antalet dimensioner,
• hitta och illustrera likheter och olikheter mellan objekt.
Med dimension menas i detta fall alla mätbara och omätbara faktorer som påverkar de objekt man
mäter. Inom vegetationsekologin är det t.ex. alla biotiska och abiotiska faktorer som påverkar vilka
arter som växer på en viss plats. Många av dessa är omöjliga att mäta men avspeglar sig indirekt i
sammansättningen av växtarter. I en ordination reducerar man alla dessa dimensioner till oftast två
gradienter som visar den största variationen i det dataset man analyserar. Dessa två gradienter, eller
axlar, kan man plotta mot varandra i ett diagram. I detta s.k. ordinationsdiagram kommer objekt
(provytor) som liknar varandra i artsammansättning att hamna nära varandra och objekt som är olika
varandra att hamna långt ifrån varandra. Axel 1 visar alltid den störta variationen hos de data man
analyserar och i ett ordinationsdiagram låter man alltid axel 1 vara den horisontella axeln.
Ordinationsaxlar har inga enheter i traditionell mening. Man kan dock i efterhand kontrollera om
objektens koordinater längs en axel korrelerar med någon variabel som inte ingått i själva
beräkningarna. Det är t.ex. vanligt att man gör en ordination med artsammansättning som ingående
data och att man efter det att provytorna fördelats långs ordinationsaxlar tolkar fördelningen m.h.a.
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olika milljövariabler. Om man hitttar en god koorrelation mellan provyto
ors position llångs en axel och
någon teestad miljövaariabel kan man
m anta att vvariationen läängs den axeeln till stor deel beror av det
d
testade vvariabeln.
En ordinnation (figur 33) av datasetet i tabell 440 visar att axel
a 1 skiljer mars månadd från de tre
höstmånnaderna, preccis som klassifikationen vvisade. De tree höstmånaderna är dockk dåligt separrerade
längs denn första ordinnationsaxeln
n. Däremot fåår man en go
od separation
n av dessa tree månader län
ngs axel
2. Ordinnationen ger en
e liknande bild
b av likhetter och olikh
heter i vattenk
kemi i de tree proverna so
om
klassifikkationen medd Wards meto
od, men skiljjer sig från ”nearest neigh
hbour”-klasssifikationen (jfr.
( figur
31).
En ordinnation ger även svar på frrågan om vilkka av de upp
pmätta variab
blerna som orrsakar det mönster
m
av
objekt m
man erhållit. De
D olika variiablernas invverkan framg
går av deras placering
p
i
ordinatioonsdiagramm
met (figur 33)). Kontinuerlliga variableer markeras ofta
o med en ppil från origo
o för att
indikera att variabelnn ökar i den riktning
r
som
m piken pekarr. Ju längre från
fr origo dessto större inv
verkan,
och ju näärmare en axxel desto merr relaterat tilll den axeln.
I figur 333 framgår attt pH kontrasterar mot övvriga variableer. Eftersom pH ligger tilll vänster om
m origo är
det negaativt korreleraat den första ordinationsaaxeln, medan
n de övriga variablerna
v
ärr positivt korrrelerade.
Mars-proovet har såluunda höga väärden hos allaa variabler uttom pH, med
dan de tre hööstproverna har
h
motsattaa förhållandenn hos de kem
mivariabler soom använts i analysen.

Figur 33. O
Ordinationsaxel 1 och 2 från en principalkom
mponentanalys (PCA)
(
av data i tabell 40.

En varn
ning
Det finns två olika faamiljer av orrdinationstekn
kniker och beeroende på viilka data mann har väljer man
m den
ena ellerr andra. Om man
m väljer feel typ av orddinationstekn
nik blir resulltatet felaktiigt! Principen
n för att
välja rättt teknik är doock enkel, äv
ven om det kkan förekomm
ma svåra grän
nsfall. Det hhela baseras på
p vilken
typ av daata man har. Kemidata occh likande haar s.k. en linjjär respons. Data
D på orgaanismers närv
varo i
provytorr har däremot en Gaussfo
ormad fördelnning. Några ordinationsteekniker föruttsätter att datta har en
linjär resspons, medann andra bygg
ger på en uniimodal (Gausssformad) respons (tabelll 45).
Tabell 45. Sammanställniing av olika ord
dinationsteknikeer, uppdelade efter
e
vilken typ av data som kräävs för att tekniiken ska ge
korrekt ressultat.

Linjär reespons
PCA Priincipal Compponent Analy
ysis
RDA Reedundancy annalysis
PCoO Prrincipal Co-oordinate Ord
dination
PLS Parttial Least Sqquare Regresssion

Unimodal respons
GO Gaussiian ordinatio
on
CA Corresspondence Analysis
DCA Detreended Correspondence A
Analysis
CCA* Can
nonical Correespondence A
Analysis
DCCA Detrended CCA
A
MDS Muulti Dimensiional Scaling
MDS Multti Dimension
g
nal Scaling
*Akronyymen CCA förekommer
fö
även
ä
för ”cannonical correelation analy
ysis” som byggger på linjär
respons.
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Många allmänna statistikprogram har moduler för ordination, men dessa är nästan uteslutande metoder
som förutsätter linjär respons. Om man har andra typer av data finns många specialprogram för de
metoder som krävs i dessa fall. Inom växtekologin används ofta programmen CANOCO™ eller PCORD, men det finns många andra program att tillgå t.ex. gratisprogrammet PAST eller modulen
”vegan” för R.
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