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Abstract 
 
In research where experiments on humans and animals is performed, it is in advance 

important to determine how many observations that is needed in a study to detect any 

effects in groups and to save time and costs. This could be examined by power 

analysis, in order to determine a sample size which is enough to detect any effects in a 

study, a so called “power”. Power is the probability to reject the null hypothesis when 

the null hypothesis is false.  

 

Mälardalen University and the Caroline Institute have in cooperation, formed a study 

(The Climate Friendly and Ecological Food on Microbiota) based on individual’s 

dietary intake. Every single individual have been assigned to a specific diet during 8 

weeks, with the purpose to examine whether emissions of carbon dioxide, 𝐶𝑂2, differs 

reliant to the specific diet each individuals follows. There are two groups, one 

treatment and one control group. Individuals assigned to the treatment group are 

supposed to follow a climatarian diet while the individuals in the control group 

follows a conventional diet. Each individual have been followed up during 8 weeks in 

total, with three different measurements occasions, 4 weeks apart. The different 

measurements are Baseline assessment, Midline assessment and End assessment.  

 
In the CLEAR-study there are a total of 18 individuals, with 9 individuals in each 

group. The amount of individuals are not enough to reach any statistical significance 

in a test and therefore the sample size shall be examined through power analysis. In 

terms of, data, every individual have three different measurements occasions that 

needs to be modeled through mixed-design ANOVA and linear mixed models. These 

two methods takes into account, each individual’s different measurements. The 

models which describes data are applied in the computations of sample sizes and 

power. All the analysis are done in the programming language R with means and 

standard deviations from the study and the models as a base.  

 

Sample sizes and power have been computed for two different linear mixed models 

and one ANOVA model. The linear mixed models required less individuals than 

ANOVA in terms of a desired power of 80 percent. 24 individuals in total were 

required by the linear mixed model that had the factors group, time, id and the 

covariate sex. 42 individuals were required by ANOVA that includes the variables id, 

group and time.  



 

 

 

  



 

 

 

Sammanfattning  
 
Inom forskning där försök, dels utförs på människor och djur, vill man försäkra sig 

om en lämplig urvalsstorlek för att spara tid och kostnad samtidigt som en önskad 

statistisk styrka uppnås. 

 

Mälardalens högskola och Karolinska institutet har gjort en pilotstudie (CLEAR) som 

undersöker människors koldioxidutsläpp i förhållande till kosthållning. Varje individ i 

studien har fått riktlinjer om att antingen följa en klimatvänlig- eller en konventionell 

kosthållning i totalt 8 veckor. Individerna följs upp med 4 veckors mellanrum, vilket 

har resulterat i tre mättillfällen, inklusive en baslinjemätning. I CLEAR-studien finns 

variabler om individernas kön, ålder, kosthållning samt intag av makro- och 

mikronäringsämnen. Nio individer i respektive grupp finns, där grupperna är klimat- 

och kontrollgruppen. 

 

Totala antalet individer i pilotstudien är för få för att erhålla statistisk signifikans vid 

statistiska tester och därför bör urvalsstorleken undersökas genom att göra 

styrkeberäkningar. Styrkan som beräknas är sannolikheten att förkasta nollhypotesen 

när den är falsk. För att kunna beräkna urvalsstorlekar måste modeller skapas utifrån 

strukturen på data, vilket kommer att göras med metoderna mixed-design ANOVA 

och linjära mixade modeller. Metoderna tar hänsyn till att varje individ har fler än en 

mätning. Modellerna som beskriver data tillämpas i beräkningarna av styrka. 

Urvalsstorlekarna och styrkan som beräknats är simuleringsbaserad och har 

analyserats i programspråket R med modellerna och värden från pilotstudien som 

grund. 

 

Styrka och urvalsstorlekar har beräknats för två linjära mixade modeller och en 

ANOVA. De linjära mixade modellerna kräver färre individer än ANOVA för en 

önskad styrka på 80 procent. Av de linjära mixade modellerna som krävde minst 

individer behövdes totalt 24 individer medan mixed design-ANOVA krävde 42 

individer totalt.   

 

  

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

Förord  
 

Poweranalys: bestämmelse av urvalsstorlek genom linjära mixade modeller och 

ANOVA är en kandidatuppsats inom programmet för Statistik och dataanalys vid 

Linköpings universitet. Kandidatuppsatsen är en del av ett större forskningsprojekt 

mellan akademin för hälsa, vård och välfärd vid Mälardalens högskola och 

institutionen för biovetenskap och nutritionslära vid Karolinska Institutet.  

 

Vi vill tacka handledare Annika Tillander för allt stöd under arbetets gång och all 

återkoppling samt opponenterna för de synpunkter som gjorts på uppsatsen.  

Datamaterialet som ligger till grund för uppsatsen kommer från samarbetspartner vid 

Mälardalens högskola och Karolinska Institutet, därav vill vi tacka alla inblandade 

som varit med och samlat ihop data.  

 

Linköping, maj 2018 

 

Malik Hammi och Ahmet Akdeve 
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1 Introduktion 
 

Dagens livsmedelssystem, från produktion till konsumtion av livsmedel, står för 25 

procent av totala växthusgasutsläppen tillsammans med avverkning av skog som i sin 

tur bidrar till den globala uppvärmningen (Sjörs, o.a., 2016). Ungefär 80 procent av 

utsläppen från livsmedelssystem har en direkt koppling till jordbruksproduktion och 

användning av mark på en global nivå, där det varierar mellan olika regioner i 

världen. Resterande 20 procent kommer från post-produktionsaktiviteter som till 

exempel, produktion av gödselmedel, förpackningar, kylning och transporteringar 

(Vermuelen, M. Campbell, & S.I. Ingram, 2012). 

 

Klimatförändringarna påverkar jordens befolkning dagligen och leder till att allt från 

jordbruksmarker förstörs till att kvalitet av matvaror blir sämre samt att utbudet 

minskas. Hela livsmedelssystemet står på spel och slår hårdast mot utvecklingsländer 

där fattigdomen redan är utbredd (Wheeler & Von Braun, 2013). Diskussionen kring 

klimatförändringarna står högt upp på agendan bland länder runtom i världen och är 

till exempel en av Förenta Nationernas viktigaste utmaningar, där det pågår en stor 

forskning kring ämnet idag (Nations, u.å.). 

 

1.1 Bakgrund   

 

Det finns anledning att tro att människor med hjälp av annorlunda diet kan bli en 

bidragande faktor till minskning av växtgashus- och koldioxidutsläpp. En mer 

klimatvänlig kosthållning är associerat med lägre utsläpp, förutsatt att man fortfarande 

erhåller det rekommenderade dagliga intaget av näringsämnen. Denna typ av 

kosthållning kan i vissa fall även vara bättre ur en hälsoaspekt (Onell, 2018). 

 

Mälardalens högskola har i samarbete med Karolinska Institutet gjort en 

pilotundersökning (The Climate Friendly and Ecological Food on Microbiota). 

Individer, boende i Västerås samt personer kopplade till Mälardalens högskola blev 

erbjudna möjligheten att delta i interventionsstudien. Deltagarna fick slumpmässigt 

följa en konventionell eller en klimatvänlig kosthållning. Detta i syfte att undersöka 

om den klimatvänliga kosthållningen signifikant minskade koldioxidutsläppen. 

Samtidigt önskades det att deltagarna skulle behålla det rekommenderade dagliga 

intaget av energi och viktiga näringsämnen som fiber, omega-3, vitamin B12, vitamin 

C, vitamin D, kalcium, järn, zink och folat (Onell, 2018). 

 

Inom forskning är det inte ovanligt att man innan studier gör powerberäkningar för att 

bestämma en lämplig urvalsstorlek, i syfte att optimera tid och kostnad. Samtidigt 

som det försäkras att eventuella statistiska analyser har tillräckligt med styrka för att 

upptäcka eventuella skillnader som undersöks (Cohen, 1992). 
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1.2 Samarbetspartner  
 

Arbetet som följs upp i denna uppsats är en del av ett större forskningsprojekt mellan 

akademin för hälsa, vård och välfärd vid Mälardalens högskola och institutionen för 

biovetenskap och nutritionslära vid Karolinska Institutet. 

1.3 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med arbetet är undersöka hur många observationer som krävs för att uppnå en 

styrka på 80 procent i analyserna så att tid och kostnad optimeras. 

Styrkeberäkningarna kommer att tillämpas på flera statistiska metoder och modeller. 

En jämförelse för resultaten mellan metoderna och modellerna kommer även att 

göras. 

 

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats baserat på pilotstudie:  

 

 Hur många individer krävs det för att uppnå en styrka på 80 procent i de 

statistiska analyserna? 

 Vilken statistisk modell kräver minst antal individer för att uppnå en styrka på 

80 procent? 

1.4 Etiska och samhälleliga aspekter  
 

Inom beteendevetenskap och krävande försök som djurförsök och försök på 

människor är det viktigt att styrkeberäkningar utförs för att undvika att alltför många 

observationer tas med i ett eventuellt experiment.  För några deltagare i CLEAR-

studien kan det ha varit krävande att ha övergått till en klimatvänlig kosthållning 

eftersom man är van vid en mer konventionell kosthållning. Därmed är det viktigt att 

man på förhand bestämmer hur många individer som ska tas med i studien. 

 

I data från enkäten finns det en identifieringsvariabel som indikerar på vilka rader den 

specifika personen tillhör, variabeln har ingen direkt koppling till personen i fråga och 

kan därmed heller inte spåras. Inga kontaktuppgifter till personerna har heller 

erhållits.  

 

Eftersom styrkeberäkningar kommer att utföras baserat på medelvärden och 

standardavvikelser från pilotstudien finns det ingen risk att enskilda observationer 

kommer att sticka ut i analysen, därmed finns ingen risk för att en enskild individ kan 

identifieras.  
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2 Data 

2.1 Rekryteringsprocess och datainsamling 

 

Pilotstudien som genomförts av Karolinska institutet och Mälardalens högskola, 

kallas ”The Climate Friendly and Ecological Food on Microbiota” (CLEAR). 

Deltagare har rekryterats från databasen LifeGene. Databasen LifeGene är en av de 

största satsningarna inom forskning i Sverige och har som mål att rekrytera flera 

hundratusen personer. Endast personer över 18 år bjuds in och urvalet görs genom 

registret SPAR (Statens Person- och Adress- Register). Syftet är att medlemmar i 

LifeGene ska kunna bidra i forskningsprojekt (LifeGene, u.å.). 

 

Endast individer som lever och arbetar i Västerås och var medlemmar i LifeGene fick, 

via mail, förfrågan om att delta i CLEAR-studien. Dessa individer uppgick till 140 

potentiella deltagare. Ett frågeformulär bifogades i syfte att erhålla information om 

individerna, deras matvanor och hälsotillstånd. I figur 1 nedan illustreras ett 

flödesdiagram över proceduren från frågeformuläret till fördelning av individer i 

kosthållningsgrupper.  

 

 
 

Figur 1: Flödesdiagram över rekryteringsprocess och fördelning (Onell, 2018) 

Av 140 potentiella deltagare var det 53 individer som besvarade frågeformuläret. 23 

individer exkluderades på grund av varierande skäl som att individen inte bodde kvar i 

Västerås, avböjde att delta eller var vegetarian/vegan. 30 individer följdes upp och 

fördelades jämnt till de tre grupperna med hänsyn till kön. Fördelningen som skedde 

slumpmässigt med hänsyn till kön resulterade i 10 individer per grupp. För samtliga 
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kosthållningsgrupper var det en individ som hoppade av, avhoppen resulterade i 9 

individer i respektive kosthållningsgrupp.  

 

Av 30 individer som följdes upp var det 19 individer som direkt rekryterades från 

LifeGene, 6 individer rekryterades av familjemedlem eller vän och 5 individer kom 

från Mälardalens högskola. Samtliga deltagare var mellan åldern 20-60 år, kopplade 

till Mälardalens högskola eller lever och arbetar i Västerås. Det geografiska läget 

valdes av praktiska skäl då deltagarna deltog i ett antal utbildnings- samt 

datainsamlingstillfällen vid Mälardalens högskola (Onell, 2018). 

 

När deltagarna tilldelades en specifik kosthållning att följa, beräknades 

responsvariabeln koldioxidutsläpp per kilogram per dag för varje deltagare vid tre 

mättillfällen med fyra veckors mellanrum. Koldioxidutsläppet summerades upp för 

respektive mättillfälle. Mättillfällena är ”Baseline Assessment”, ”Mid Assessment” 

och ”End Assessment”.  

2.1.1 24-hour diet re-call 

 

Deltagarna fick direktiv om att göra en 24 timmars återkoppling till ansvariga för 

projektet. Det innebär att varje deltagare informerar ansvariga om vad som har förtärts 

det senaste dygnet. Erhållandet av denna information skedde via inspelade intervjuer. 

Det har visats bilder på portioner till deltagarna som valts ut utifrån vilken bild som 

bäst överensstämde med vad som konsumerats. Den erhållna informationen över vad 

deltagarna konsumerade användes sedan för att mäta koldioxidutsläpp och 

näringsintag med hjälp av livscykelanalys (Onell, 2018).  

2.1.2 Livscykelanalys 

 

Livscykelanalys (LCA) är en metod för att undersöka miljöpåverkan och används som 

beslutsunderlag hos företag och vid forskning. I pilotstudien har LCA använts för att 

mäta koldioxidutsläpp genom att undersöka varje matvaras totala miljöpåverkan från 

produktion till hantering av avfall. Utifrån förhandsinformation på hur mycket en viss 

typ av matvara släpper ut per kilogram från produktion till avfall, har 

responsvariabeln koldioxidutsläpp per kilogram (CO2eqvkg) beräknats för varje 

individ (SLU, 2018). 
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2.2 Databeskrivning 

 

I datamaterialet från pilotstudien finns 27 individer, vilket totalt resulterar i 81 

observationer, i och med tre mättillfällen per individ. I datamaterialet har individerna 

delats in i grupperna ”Control”, ”Climate” och ”Organic” med hänsyn till vilken 

kosthållning individen har i uppgift att förhålla sig till. Individerna i kontrollgruppen 

följer en kosthållning som utgår från de nordiska näringsrekommendationerna (NNR). 

NNR används som bas för planering av kost som uppfyller det dagliga näringsbehovet 

och är nödvändig för en god hälsa som bidrar till en lägre risk för kostrelaterade 

sjukdomar (Becker, o.a., 2004).  

Individerna i klimatgruppen följer en klimatvänlig kosthållning medan den organiska 

gruppen följer en kosthållning bestående av organiska produkter.  

 
 

Tabell 1: Beskrivning av variabler från pilotstudien 

Variabel Antal 
kolumner 

Variabelnivå Beskrivning av 
variable 
 

ID 1 Diskret Identifieringsnummer 
Tid 1 Kategorisk Mättillfällena 

Baseline-, Mid- och  
End Assessment (BA, 
MA, EA) 

Grupp 1 Kategorisk Kontroll- och 
klimatgrupp 

Kön 1 Binär 0 = Kvinna och 1 = 
Man 

Ålder 1 Diskret Ålder på individ vid 
insamling av data 

Kroppsfett 1 Kontinuerlig Kroppsfett i procent 
Koldioxidutsläpp 2 Kontinuerlig Responsvariabel 
Närings- / 
Energiintag 

58 Kontinuerlig Förklarande variabler 

 

Totalt finns det 66 variabler i det erhållna datamaterialet, varav två variabler visar på 

koldioxidutsläpp utifrån olika enheter, en tidsvariabel, en gruppvariabel och en ID-

variabel. Tre variabler handlar om individen i fråga och resterande 58 variabler består 

av värden på intag av näringsämnen som till exempel Riboflavin, Fosfor, Järn, 

Vitamin C etc. Responsvariabeln som undersöks är redovisad i enheten kilogram, där 

värdet vid varje mätning är summan från samtliga dagar från det tidigare mättillfället 

(Onell, 2018). 
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Figur 2: Könsfördelning mellan deltagare efter grupp 

I figur 2 illustreras könsfördelningen mellan deltagarna i pilotstudien, fördelningen är 

sådan att det finns 12 kvinnor och 6 män. Kvinnorna är i majoritet i både klimat- och 

kontrollgruppen.  

 

 
 

Figur 3: Koldioxidutsläpp i kilogram fördelat på grupp efter mättillfälle 

Figur 3 visar koldioxidutsläpp för varje grupp vid samtliga mättillfällen. 

Kontrollgruppen har en ökning i utsläpp över samtliga mättillfällen. Klimatgruppen 

har en sänkning av utsläpp över samtliga mättillfällen, sett till median. Det finns 

variationsförändringar över tid för båda grupperna, vilket man kan se på storleken på 
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lådagrammen i figur 3. Den största variationen finns vid första mättillfället (”Baseline 

Assessment”) hos klimatgruppen, vilket dels kan bero på extremvärdet som har ett 

värde på 18 kilogram i koldioxidutsläpp.  

2.3 Avgränsningar 

 

I denna uppsats undersöks endast grupperna kontroll- och klimatgruppen. När 

datamaterialet erhölls var inte den organiska gruppen färdig för analys eftersom 

mätningarna för individerna som ingick i gruppen inte var klara. Gällande metoder 

kommer linjära mixade modeller och variansanalys av mixad design (mixed-design 

ANOVA) att tillämpas i poweranalyserna eftersom dessa tar hänsyn till de upprepade 

mätningarna som finns i pilotstudien.  

 

2.4 Bortfall 

 

30 individer var från början med i studien, där 10 individer fördelats jämnt i 

grupperna. Ett avhopp gjordes i varje grupp, vilket resulterade i 9 individer i varje 

grupp. Det handlar därmed om objekt bortfall. För den oberoende variabeln kroppsfett 

och den andra variabeln för koldioxidutsläpp, angiven per 10 000 kilojoule, saknas 

samtliga värden för den sista mätningen, ”End assessment”. Därmed finns ett partiellt 

bortfall i pilotstudien. Ingen hantering av det partiella bortfallet för dessa variabler 

görs i denna studie, då variablerna inte är aktuella vid analys.  
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3 Metod  
 

Data med upprepade mätningar innebär att man valt att undersöka 

beroendevariabeln/utfallet för varje enskilt ID vid fler mätningar än endast en 

mätning. Mätningar kan vara olika tidpunkter eller olika förhållanden. Ett beroende 

uppstår därmed mellan varje mätning för samma individ samtidigt som mätningarna 

mellan varje individ är oberoende.  

 

Vanliga metoder för att analysera data med upprepade mätningar är mixed-design 

ANOVA eller linjära mixade modeller. I figur 4 visualiseras exempel på datastruktur 

för data med upprepade mätningar för två individer tillhörande olika grupper.  

 

 

 

 
 

Figur 4: Exempel på datastruktur över upprepade mättillfällen 

3.1 Fixa- och slumpmässiga effekter 

 

I en modell bör alla möjliga effekter som kan tänkas påverka utfallet tas till hänsyn. 

Om det finns någon underliggande effekt i populationen kan man modellera detta 

genom slumpmässiga effekter. Det innebär att effekten som tas till hänsyn kan variera 

inom och mellan olika nivåer. Lutningar och intercept är vanliga slumpmässiga 

parametrar (Newsom, 2017), se figur 5.  

 

 
 

Figur 5: Exempel på variation bland intercept och lutning  



 

10 

 

Fixa effekter motsvarar skattningen av regressionskoefficienter i en linjär regression. 

Dessa parametrar är konstanta över olika nivåer och därmed intressanta i sig. En 

parameter definieras som konstant om den är identisk för samtliga nivåer i data.   

Vid fallet av modeller som inkluderar både fixa och slumpmässiga effekter används 

mixade modeller och mixed-design ANOVA (Gelman, 2005).  

3.2 Linjära mixade modeller 

 

Linjära mixade modeller är statistiska metoder som innehåller både fixa och 

slumpmässiga effekter. Metoderna är särskilt användbara vid datastrukturer med 

upprepade mättillfällen samt olika grupper och beskriver förhållandet mellan 

responsvariabeln och oberoende variabler (Saarinen, 2004). 

3.2.1 Linjära mixade modeller med upprepade mätningar 

 

När strukturen på data är sådan att det finns upprepade mättillfällen bör man 

modellera för det. Modellen för det problemet ser ut enligt följande formel: 

 

𝑦𝑖 = 𝑿𝑖𝛽 + 𝒁𝑖𝒖𝑖 + 𝑒𝑖 , 
𝑖 = 1,… . , 𝑛 

 

Där 𝑦𝑖 = (𝑦𝑖1, … , 𝑦𝑖𝑡𝑖)
′
 är 𝑡𝑖 𝑥 1 vektorn av responsvärden för samtliga tidpunkter 𝑡 

för varje individ 𝑖. 𝑿𝒊 är designmatrisen för varje individ. Designmatris är en matris 

bestående av definierade förklaringsvariabler. 𝛽 är vektorn av fixa effekter. 𝒁𝒊 
motsvarar designmatrisen för slumpmässiga effekter och 𝒖𝒊 vektorn för slumpmässiga 

effekter för varje individ. 𝑒𝑖 är residualvektorn för varje individ (Saarinen, 2004). 

Lindstrom & Bates (1988) visar i sin artikel hur vektorer och designmatriser för fixa- 

och slumpmässiga effekter ser ut.  

 

Residualvektorn beskriver delar som inte förklaras av 𝑿𝑖𝛽 + 𝒁𝑖𝒖𝑖 och antas vara 

oberoende enligt: 

 

𝑒𝑖 ~ 𝑁(0, 𝑹𝒊) 
 
Vektorn för slumpmässiga effekter för varje individ antas vara oberoende enligt: 

 

𝑢𝑖  ~ 𝑁(0, 𝐆) 
 

𝑹 är varians-kovarians matrisen för residualerna 𝑒𝑖 och G är matrisen för 

slumpmässiga effekter (Saarinen, 2004). 

3.2.2 Kovariansstruktur 

 

I studier med linjära mixade modeller, där data har upprepade mätningar bör 

mätningarna mellan varje individ vara oberoende av varandra men inte mellan 

mätningar som tillhör samma individ. En kovariansstruktur för varje individ 

specificeras. Oftast beskrivs denna matris som R. R matrisen beskriver förhållandet 

mellan observationer från samma individ. Det finns ett flertal kovariansmatriser med 

olika strukturer. Gemensamt för kovariansmatriserna är att samtliga är symmetriska. 
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Vanliga typer av strukturer på R är ”Unstructured”, ”Compound symmetry” och 

”First-order autoregressive” (Saarinen, 2004). I denna studie används inte de 

vanligare strukturerna på kovariansmatris.  

 

Skattning av kovariansmatrisen för linjära mixade modeller i denna studie sker genom 

Nelder-Meads- eller Powell’s BOBYQA algoritm, inbyggt i paketet ”lme4”, se kapitel 

3.6.1. Dessa algoritmer är optimeringsalgoritmer, vars uppgift är att hitta minimum av 

funktioner (Powell, 2009). Se bilaga 5 och 6 för kovariansmatris för mixade modeller 

som används i denna studie.  
 

Valet av en kovariansstruktur som inte bidrar någonting till modellerna kan medföra 

risker för typ-I fel samtidigt som en alldeles för komplicerad kovariansstruktur kan 

ställa till det vid beräkning av styrka för modellerna (Wang & Goonewardene, 2003). 

3.2.3 Modellval 

 

För att kunna jämföra linjära mixade modeller med olika fixa effekter bör 

skattningarna ske med Maximum-Likelihood. När modellerna analyseras i R erhålls 

Bayesiansk- och Akaike’s informationskriterium för varje modell, förkortas AIC och 

BIC. Informationskriterierna används för att bestämma skillnader i anpassning mellan 

olika modeller med samma slumpmässiga- men olika fixa effekter. Låga värden på 

AIC och BIC tyder på bra anpassning och innebär att modellen är närmare 

”sanningen” (Hoon Ryoo, 2010).  

 

Formel för Akaike’s informationskriterium är följande: 

 

𝐴𝐼𝐶 =  −2 ∗ log(𝐿) + 2 ∗ 𝑝 
 

Där 𝐿 är likelihood-skattningen av parametrarna och 𝑝 totala antalet parametrar i 

modellen (Software, u.å).  

 

Formel för Bayesianskt informationskriterium är följande:  

 

𝐵𝐼𝐶 =  −2 ∗ log(𝐿) + 𝑘 ∗ log (𝑛) 
 

Där 𝐿 är likelihood-skattningen av parametrarna, 𝑘 totala antalet parametrar i 

modellen och 𝑛 är antalet observationer i data.  

 

Både AIC och BIC används på samma sätt där man vill att värdet ska vara så lågt som 

möjligt. Det är vanligare att AIC anger ett lägre värde vid en eventuell överanpassad 

modell i jämförelse med BIC. BIC är mer känslig för överanpassade modeller, vilket 

innebär att en modell med många parametrar inte nödvändigtvis leder till lägst BIC 

(Swanson, Saviano, & Zha).  
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3.3 Variansanalys 

 

Variansanalys (ANOVA) är en generalisering av Students t-test, där man vid t-test 

undersöker skillnaden mellan två populationer. Vid variansanalys går det att 

undersöka fler än två populationer. Denna typ av metod kan användas vid studier där 

experiment har utförts, där man sedan till exempel vill undersöka huruvida vissa 

grupper skiljer sig eller inte. Modell för envägs-ANOVA ser ut enligt följande:  

 

𝑦𝑖𝑗 = 𝜇𝑖 + 𝑒𝑖𝑗  =  𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝑒𝑖𝑗 

 

Där 𝜇 är medelvärdet för samtliga populationer, detta medelvärde kallas ofta ”Grand 

Mean”. 𝛼𝑖 är beteckningen för skillnaden i medelvärde mellan samtliga grupper och 

”Grand Mean”. Denna parameter kan kallas behandlingseffekt. Slumptermen 𝑒𝑖𝑗 är 

residual för grupp 𝑖 och individ 𝑗 (Engstrand & Olsson, 2003). 

 

Variansen för samtliga residualer antas vara densamma för alla grupper. Residualerna 

antas vara oberoende och normalfördelade enligt:   

 

𝑒𝑖𝑗  ~ 𝑁(0, 𝜎𝑒
2) 

 

Där residualerna har medelvärde 0 och avvikelsen 𝜎𝑒
2 som är variansen för samtliga 

residualer.  

 

Nollhypotesen kan därmed formuleras enligt (Engstrand & Olsson, 2003): 

 

𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2 = . . . =  𝜇𝑛 
𝐻𝑎: 𝐼𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝜇𝑖 ä𝑟 𝑙𝑖𝑘𝑎 

3.3.1 Kvadratsummor 

 

Det går att dela upp variationen inom och mellan grupper genom att beräkna avstånd 

från observationer till totalmedelvärdet (Engstrand & Olsson, 2003). 

 

(𝑦𝑖𝑗 − �̅�..) = (𝑦𝑖𝑗 − �̅�𝑖.) + (�̅�𝑖. − �̅�..) 

 

Där (𝑦𝑖𝑗 − �̅�𝑖.) =  �̂�𝑖𝑗 är avståndet från enskild observation till gruppmedelvärde. 

(�̅�𝑖. − �̅�..) =  �̂�𝑖 är avståndet från gruppmedelvärde till det totala medelvärdet. 
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Samtliga avstånd kan uttryckas som: 

 

𝑆𝑆𝑇 = ∑ 

𝑎

𝑖=1

∑(�̅�𝑖𝑗 − �̅�..)
2

𝑛𝑖

𝑗=1

= ∑  

 

𝑖

∑(𝑦𝑖𝑗 − �̅�𝑖. + �̅�𝑖. − �̅�..)
2

 

𝑗

  

 

𝑆𝑆𝑇 är den totala kvadratsumman och har N – 1 frihetsgrader.  

 

𝑆𝑆𝐴 = ∑ 

 

𝑖

∑(�̅�𝑖. − �̅�..)
2

 

𝑗

 

 

𝑆𝑆𝐴 är kvadratsumman som beror på gruppskillnader, det vill säga, skillnader i 

medelvärden mellan grupperna. Denna kvadratsumma har a – 1 frihetsgrader.  

 

𝑆𝑆𝐸 = ∑  

 

𝑖

∑(𝑦𝑖𝑗 − �̅�𝑖.)
2

 

𝑗

 

 

𝑆𝑆𝐸 är den del som mäter den slumpmässiga variationen, vars frihetsgrader är N – a.  

 

Tillsammans utgör dessa den totala kvadratsumman 𝑆𝑆𝑇 enligt:  

 

𝑆𝑆𝑇 =  𝑆𝑆𝐴 +  𝑆𝑆𝐸 

3.3.2 Medelkvadratsummor 

 

När varje kvadratsumma divideras med antal frihetsgrader erhålls 

medelkvadratsummor enligt:  

 

𝑀𝑆𝐴 =
𝑆𝑆𝐴
𝑎 − 1

 

 

𝑀𝑆𝐸 =
𝑆𝑆𝐸
𝑁 − 𝑎

= 𝑠𝑒
2 

 

Den variationen som inte förklaras av kvadratsummorna uttrycks genom 

residualvariansen som: 

 

𝐸(𝑀𝑆𝐸) =  𝜎𝑒
2 

 

När grupperna är balanserade kan den oförklarade variationen även uttryckas som: 

 

𝐸(𝑀𝑆𝐴) =  𝜎𝑒
2 +

𝑛

𝑎 − 1
∑𝛼𝑖

2

 

𝑖

 

 

  



 

14 

 

Kvoten mellan medelkvadratsummorna ger: 

 

𝐹 =
𝑀𝑆𝐴
𝑀𝑆𝐸

 

 

Överstiger kvoten det kritiska värdet 𝐹(1 − 𝛼; 𝑎 − 1,𝑁 − 𝑎) förkastas nollhypotesen 

(Engstrand & Olsson, 2003) . 

3.4 Mixed-design ANOVA 

 

Om det ska modelleras för data där det finns variation inom och mellan individer 

måste detta tas till hänsyn. Det kan göras genom faktoriell ANOVA eller mixed-

design ANOVA, som det också kallas. Metoden är i detta fall en utvidgning av 

envägs-ANOVA och sammanfattas i följande tabell:  

 
Tabell 2: Mixed-design ANOVA 

Beskrivning Kvadratsummor, SS Frihetsgrader, 
df 

Medelkvadratsummor, 
MS 

F-värde 

     
Mellan individer 
 

    

Effekt A 𝑆𝑆𝐴 = 𝑏𝑠∑(�̅�.𝑗. − �̅�...)
2 𝑎 –  1 𝑆𝑆𝐴

𝑑𝑓𝐴
 

 

𝑀𝑆𝐴

𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆(𝐴)
 

Felterm för effekt 
A 

𝑆𝑆𝑆(𝐴) = 𝑏∑ ∑(�̅�𝑖𝑗.

− �̅�.𝑗.)
2 

𝑎(𝑠 –  1) 𝑆𝑆𝑆(𝐴)

𝑑𝑓𝑆𝑆𝑆(𝐴)
 

 

Inom individer 
 

    

Effekt B 𝑆𝑆𝐵 = 𝑎𝑠∑(�̅�..𝑘 − �̅�...)
2 𝑏 − 1 𝑆𝑆𝐵

𝑑𝑓𝑆𝑆𝐵
 

 

𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝑆𝑆𝐵.𝑆(𝐴)
 

Interaktionsterm  
 

𝑆𝑆𝐴𝐵 = 𝑠∑ ∑ ∑(�̅�.𝑗𝑘

− �̅�.𝑗.
− �̅�..𝑘 + �̅�...)

2 

(𝑎 –  1)(𝑏 –  1) 𝑆𝑆𝐴𝐵

𝑑𝑓𝑆𝑆𝐴𝐵
 

𝑀𝑆𝐴𝐵

𝑀𝑆𝑆𝑆𝐵.𝑆(𝐴) 
 

Felterm för effekt 
B och 

interaktionsterm 

𝑆𝑆𝐵. 𝑆(𝐴) =∑ ∑ ∑(�̅�𝑖𝑗𝑘

− �̅�.𝑗𝑘
− �̅�𝑖𝑗. − �̅�.𝑗.)

2 

𝑎(𝑠 –  1)(𝑏 –  1) 𝑆𝑆𝐵. 𝑆(𝐴)

𝑑𝑓𝑆𝑆𝐵.𝑆(𝐴)
 

 

 

Total 𝑆𝑆𝑇𝑂 =∑ ∑ ∑(𝑌𝑖𝑗𝑘

− �̅�...)
2 

𝑎𝑏𝑠 –  1   

 

Tabell 2 ovan ger en summering av mixed-design ANOVA. �̅�.𝑗. är medelvärdet för 

respektive grupp, �̅�... är “Grand Mean” i variansanalysen, �̅�.𝑗𝑘 är medelvärdet i 

respektive grupp för varje mätning, �̅�..𝑘 är medelvärden för respektive mätning, �̅�𝑖𝑗. är 

medelvärdet för varje individ och 𝑌𝑖𝑗𝑘 beteckningen för samtliga värden i data. 𝑎 är 
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antal nivåer i variabeln för effekt A. 𝑏 är antal nivåer i variabeln för effekt B. 𝑠 är 

antalet individer per grupp i data (Kutner, Nachtsheim, Neter, & Li, 2005).  

 

När effekt A i tabell 2 undersöks, är det av intresse att undersöka huruvida 

medelvärden i effekt A skiljer sig mellan individer. När effekt B undersöks, är det av 

intresse att undersöka huruvida medelvärden i effekt B skiljer sig inom mellan 

mätningarna för respektive individ. Om effekterna är av intresse vid analys av mixed-

design ANOVA eller inte, kan undersökas med hjälp av p-värden (Newsom, 2013).  

 

3.5 Poweranalys 

 

Powerberäkningar är en statistisk metod som används för att undersöka hur många 

observationer som behövs för att avgöra skillnader i en eventuell undersökning. Syftet 

med styrkeberäkningar är att spara tid och hålla nere kostnaderna vid till exempel, 

försök på människor och djur (Cohen, 1992). 

Power beräknas för statistiska tester och är sannolikheten att förkasta nollhypotesen 

när den är falsk (Cohen, 1992). 

 
Tabell 3: Typ I fel och typ II fel 

Hypoteser Beslut 
 Behåller H0 Förkasta H0 

  
𝐻0 sann Korrekt Typ I fel 

  

𝐻0 falsk Typ II fel Korrekt 

 

 

Om nollhypotesen, 𝐻0 felaktigt förkastas när den är sann uppstår typ I fel och 

betecknas med 𝛼. Behålls nollhyotesen när den är falsk uppkommer typ II fel, 

betecknas med 𝛽. Sannolikheten att förkasta nollhypotesen när den är falsk blir 1- 𝛽, 

och kallas för teststyrka eller power (Cohen, 1992). I figur 3 visualiseras ett enkelt fall 

av typ II fel. 

 

 
Figur 6: Visualisering av typ II fel 
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Vid beräkningar av power måste det anges vilka skillnader som ska upptäckas, 

benämns oftast som effektstorlek. Effektstorlek är differensen mellan 𝐻0 och 𝐻𝑎. 

Desto större skillnaden är mellan hypoteserna desto enklare blir det att upptäcka 

skillnader i testerna, vilket kommer att öka styrkan i testerna, vilket i sin tur innebär 

att det kommer att krävas färre observationer. Effektstorlek beräknas fram med hjälp 

av medelvärden för respektive grupp som man vill ha statistisk signifikans för i 

analysen (Cohen, 1992). 

 

Signifikansnivån, 𝛼, representerar risken som man är villig att ta för att göra typ I 

fel. 𝛼 definieras för ensidiga- eller dubbelsidiga hypoteser. Signifikansnivån som 

oftast används är 0,05, i syfte att minimera risken för typ I fel (Cohen, 1992). 

 

När powerberäkningar utförs bestäms en acceptabel statistisk styrka som man vill 

uppnå i testerna. Cohen (1988) skriver att en så kallad fem-åttio regel är lämplig att 

använda sig av. Fem-åttio-regeln innebär att sannolikheten att göra typ I fel är 5 

procent samtidigt som sannolikheten att göra typ II fel är 20 procent, det innebär att 

man vill uppnå en önskad styrka på 80 procent. I denna studie nyttjas fem-åttio regeln 

i analyserna och styrkan simuleras, där simuleringen på ett enkelt sätt ser ut som 

följande: 

 

1. Skapar modell utifrån bestämd metod som förklarar data 

2. Urvalsstorlek och test bestäms 

3. Data med bestämd urvalsstorlek simuleras baserat på pilotstudie 

4. Styrka simuleras genom undersökning av teststatistikan för interaktionstermen  

5. Steg 3 till 4 upprepas 1000 gånger 

6. Andelen försök där nollhypotesen för interaktionstermen korrekt förkastas, blir 

styrka utifrån skapad modell för den bestämda urvalsstorleken samt test 

3.5.1 Poweranalys för mixad modell med upprepade mätningar 

 

Vid studier där varje individ har flera upprepade mätningar, exempelvis linjära 

mixade modeller med upprepade mätningar, blir den statistiska styrkan en funktion av 

korrelationerna som existerar mellan varje individs mätningar. Till skillnad från 

studier med oberoende observationer kan oberoende inte antas inom varje individs 

upprepade mätningar i mixade modeller. Korrelationerna måste tas till hänsyn vid 

powerberäkningar. Om korrelationen för varje individs mätningar är 0 blir 

mätningarna helt oberoende och i praktiken antagna som om mätningarna inte var 

upprepade. Desto större korrelationen är inom varje individs mätningar desto större 

urvalsstorlek kommer det att krävas för att uppnå en viss styrka i testerna (Naji, o.a., 

2013).  

 

I denna studie ligger intresset i att hitta förändringar över tid mellan klimat- och 

kontrollgruppen. I linjära mixade modeller kan en interaktionsterm användas för 

grupp- och tidsvariabel. Eftersom man vill ta hänsyn till skillnader mellan grupper 

över tid används interaktionstermen i analysen. Det är alltså styrkan att förkasta 

nollhypotesen, som avser att förändringarna i interaktionstermen är noll, givet 

tillhörande parametrar i modellen som beräknas. 

3.5.2 Poweranalys för mixed-design ANOVA 
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Vid mixed-design ANOVA antas det finnas minst en kategorisk oberoende variabel 

som består av flera nivåer som varierar över tid, upprepade mätningar för varje 

individ. Beroendevariabeln bör vara kontinuerlig (XLSTAT, u.d.). I denna studie 

beräknas styrkan för variablerna i ANOVA, exempelvis interaktionstermen, med hjälp 

av F-test. För att göra ett ANOVA F-test måste kvadratsummor, frihetsgrader och 

medelkvadratsummor först beräknas, se tabell 2. På detta sätt fås ett F-värde fram som 

kan jämföras med ett kritiskt värde från F-fördelningen för att testa om variabeln är 

signifikant i modellen.  

 

För mixed-design ANOVA där man undersöker interaktionen, vilket är fallet i denna 

studie, ser hypoteserna ut enligt följande: 

 

 

𝐻0: 𝐴𝑙𝑙𝑎 (𝛼𝛽)𝑗𝑘 = 0 

𝐻𝑎:  𝐼𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑎 (𝛼𝛽)𝑗𝑘 ä𝑟 0 

 

Där teststatistikan som används är: 

 

𝐹∗ =
𝑀𝑆𝐴𝐵

𝑀𝑆𝐵. 𝑆(𝐴)
 

 

MSAB är medelkvadratsumman för interaktionstermen och 𝑀𝑆𝐵. 𝑆(𝐴) är feltermen 

för effekt B samt interaktionstermen, hur dessa tas fram visas i tabell 2. Reglerna för 

slutsats av teststatistikan ser ut som följande: 

 

𝑂𝑚 𝐹∗ ≤ 𝐹[1 − 𝛼; (𝑎 − 1)(𝑏 − 1), 𝑎(𝑠 − 1)(𝑏 − 1)] 𝑏𝑒ℎå𝑙𝑙𝑠 𝐻0 

𝑂𝑚 𝐹∗ > 𝐹[1 − 𝛼; (𝑎 − 1)(𝑏 − 1), 𝑎(𝑠 − 1)(𝑏 − 1)] 𝑓ö𝑟𝑘𝑎𝑠𝑡𝑎𝑠 𝐻0 

 

Data kommer att simuleras för att få olika urvalsstorlekar, värden från pilotstudien 

kommer att användas för att simulera data. 1000 simuleringar kommer att genomföras 

för varje test, där respektive urvalsstorlek används och undersöks. Till exempel, för att 

beräkna styrkan för interaktionstermen kommer p-värdet för interaktionstermen i 

modellen att granskas. Andelen av simuleringar för ANOVA där nollhypotesen 

korrekt förkastas blir styrkan. 

3.6 Paket och funktioner i R 

 

Samtliga metoder och analyser har gjorts i programmeringsspråket R med hjälp av 

olika paket och funktioner för att skatta modeller samt utföra beräkningar. 

3.6.1 Lme4 

 

För att skatta de linjära mixade modellerna har funktionen ”lmer” från paketet ”lme4” 

i R anropats. Lme4-paketet använder linjära algebra metoder som finns inbyggda i 

paketet ”Eigen” (Bates, Maechler, Bolker, & Walker, 2018). 

 

Skattning av kovariansmatrisen R sker genom Nelder-Meads- eller Powell’s 

BOBYQA algoritm, se bilaga 5 och 6 för skattade matriser (Powell, 2009).  
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För funktionen ”lmer” används argumentet ”formula” för att definiera objektet som 

förklaras av både fixa-och slumpmässiga effekter. Den slumpmässiga effekten 

definieras av ett vertikalt streck som separerar uttrycket för designmatrisen från 

individerna. Med hjälp av argumentet ”data” tas de definierade variablerna i 

funktionen från den specificerade dataramen (Bates, Maechler, Bolker, & Walker, 

2018).  

 

För att skatta varianskomponenterna för den linjära mixade modellen används 

argumentet ”REML” där typ av skattning specificeras. Om REML är sann skattas 

modellen med hjälp av ”Restricted Maximum-Likelihood” och när den är falsk skattas 

den med Maximum-Likelihood skattning. Skillnaden är att REML inte baserar sin 

skattning på all information från parametrarna. I det fallet då skattningen sker med 

REML används residualerna från de fixa effekterna som hjälpmedel för skattning (W. 

Oehlert, 2011).  

 

Om det är av intresse att jämföra modeller med olika slumpmässiga effekter bör 

REML användas. När modeller endast skiljer sig i fixa effekter men fortfarande har 

samma slumpmässiga effekt bör Maximum-Likelihood skattning användas.  

Eftersom det i detta fall är av intresse att jämföra modeller med olika fixa effekter 

kommer ML att användas för att skatta varianskomponenterna (W. Oehlert, 2011).  

3.6.2 Simr 

 

Paketet simr har använts i syfte att beräkna simuleringsbaserad styrka. Paketet är 

skapat för att interagera med linjära mixade modeller från lme4-paketet. Även 

inbyggda funktioner som ”lm” och ”glm” från R utan slumpmässiga effekter kan 

tillämpas med simr-paketet (Green & MacLeod, 2016), se bilaga 9. 

 

Eftersom antalet individer är för få har funktionen ”extend” använts. Argumentet ”n” 

är satt till max 30 individer, eftersom att man på förhand vet om att 30 individer är 

tillräckligt för att nå en styrka på 80 procent. Argumentet ”n” bestämmer 

urvalsstorleken. Till exempel, om ”n” är satt till 30 kommer data att förlängas till 30 

individer. Förlängning av data med hjälp av ”extend” funktionen innebär att rader i 

pilotstudien kopieras och läggs till ytterligare en gång i datasetet tills data blir så långt 

som det önskas. I funktionen finns argumentet ”along” som specificerar vilken 

variabel som ska förlängas, då det är av intresse att veta hur många individer som 

behövs i studien har variabeln ”ID” angetts. 

 

Med funktionen ”powerCurve” simuleras styrkan utifrån den skapade modellen som 

sätts in i argumentet ”fit”. Funktionen beräknar styrkan för ett antal olika individer 

(observationer). I funktionen ”powerCurve” ingår argumentet ”doSim” som i detta fall 

använder det förlängda data från ”extend”-funktionen som grund för att simulera ny 

data. Till exempel, om ”extend”-funktionen förlängs till 30 individer kommer ett helt 

nytt dataset med 30 individer att simuleras genom funktionen ”powerCurve”. 

Simuleringarna är baserade på Monte-Carlo metoden (Green & MacLeod, 2016).  

 

I argumentet ”test” för funktionen ”powerCurve” specificeras vad som ska testas. I 

detta fall, interaktionen mellan grupp- och tidsvariabeln. Interaktionstermen testas 

med hjälp av Kenward-Rogers test, då den är mest lämpad för modeller från ”lmer”-
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funktionen, se bilaga 8. Jämförelser mellan modeller med olika fixa effekter och 

samma slumpmässiga effekt blir även bättre via KR-test (Green & MacLeod, 2016).  

 

Kenward-Rogers metod kommer från paketet ”pbkrtest” och beräknar approximerade 

frighetsgrader och p-värden från F-fördelningen för modeller skapade med funktionen 

”lmer”. Appproximationsmetoden har utvecklats i fall, då data är obalanserat eller har 

för få observationer för att undvika att skattningarna blir felaktiga och vilseledande 

utifrån F-fördelningen (Halekoh & Höjsgaard, 2014).  

3.6.3 Aov 

 

Med hjälp av den inbyggda funktionen “aov” i R skattas modeller för variansanalys. 

Funktionen kallar på funktionen ”lm” som används för att skatta linjära modeller (aov, 

u.å.).  

 

Den önskade modellen specificeras med argumentet ”formula” på samma sätt som 

med funktionen ”lmer”, endast den slumpmässiga effekten skiljer sig. I ANOVA 

specificeras denna med hjälp av feltermen ”Error” och innehåller både variabeln 

”Tid” och ”ID” för att ta hänsyn till att mätningarna upprepar sig för varje individ.  

 

Funktionen ”aov” är endast lämpad att modellera för balanserad data. Saknas värden 

för responsvariabeln kommer balansen att gå förlorad, vilket i sin tur kommer leda till 

att resultatet blir svårtolkat (aov, u.å.). 

3.6.4 MASS 

 

Till skillnad från linjära mixade modeller finns inget färdigt paket för simulering av 

power för mixed-design ANOVA i R. För att kunna simulera styrkan i ANOVA måste 

data först simuleras utifrån angivna värden från pilotstudien. Med hjälp av funktionen 

”mvrnorm” från paketet MASS i R kan ny data simuleras från den multivariata 

normalfördelningen (Ripley, 2018).  

 

Argumentet ”n” bestämmer i detta fall hur många individer i varje grupp som ska 

dras. ”mu” ska vara en vektor och är i detta fall medelvärden för varje mätning (”BA”, 

”MA”, ”EA”) i respektive grupp. 

 

För att kunna simulera data från den multivara normalfördelningen bör en 

kovariansmatris specificeras och sättas in i argumentet ”Sigma”.  Denna matris har 

beräknats genom att skapa en dataram med värden för samtliga mätningar för att 

sedan beräknas med hjälp av funktionen ”cov”, vilket resulterar i en kovariansmatris 

av typen ”Unstructured”, se bilaga 7.  

 

Den ostrukturerade kovariansmatrisen är flexibel, i term av att den oftast passar data 

bra. Strukturen beror på antalet parametrar 𝑡 i angiven modell och bestäms enligt 

𝑡(𝑡 + 1)/2 (Kincaid, 2005).  

 

När alla argument är definierade kan simuleringar från den multivariata 

normalfördelningen göras och styrka därmed beräknas med hjälp av skapad funktion, 

se bilaga 10.   
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4 Resultat 

4.1 Linjära mixade modeller 

 

Med hjälp av funktioner i R undersöktes pilotstudien med hjälp av ANOVA och linjär 

mixad modell innan styrkan beräknades. Skattningar från pilotstudien är av betydelse 

i denna studie eftersom de ligger till grund för styrkeberäkningarna. 

 
Tabell 4: Linjära mixade modell för pilotstudien 

Slumpmässiga 
effekter 

    

 Varians Standardavvikelse   

ID 0,2847 0,5336   

Residual 
 

8,3436 2,8885   

Fixa effekter     

 Skattning Felterm T-värde P-värde 

Intercept 7,0611 0,9791 7,212 <0,00001 

Tid för andra 
mätning 

-2,8222 1,3617 -2,073 0,038 

Tid för sista 
mätning 

-2,4844 1,3617 -1,825 0,068 

Kontrollgrupp -3,8044 1,3847 -2,747 0,006 

Interaktionsterm, 
tid för andra 
mätning och 

kontrollgrupp 

3,9378 1,9257 2,045 0,041 

Interaktionsterm, 
tid för sista 

mätning och 
kontrollgrupp 

4,7689 1,9257 2,476 0,013 

 

I tabell 4 visas skattningarna för linjär mixad modell utan några kovariater, utöver 

faktorerna gruppvariabeln, tidsvariabeln samt identifieringsvariabeln. Sett till p-

värden i tabell 4 är samtliga variabler förutom tidsvariabeln för sista mätningen 

signifikanta på 5 procents signifikansnivå. Interaktionstermerna för tidsvariabeln och 

gruppvariabeln som undersöks i denna studie, visar ett signifikant resultat i 

pilotstudien. Resultatet är enbart för pilotstudien, vid simulering av ny data och 

omkörningar av modellen kommer skattningarna att ändras men variablerna kvarstår. 

 

Ytterligare en linjär mixad modell har skapats där könsvariabeln lagts till i modellen, 

där denna kovariat blir signifikant, vilket kan ses i bilaga 4. 
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4.2 Mixed-design ANOVA 

 

I tabell 5 visualiseras resultatet av ANOVA tillämpat på data från pilotstudien. 

Tabellen har beräknats med hjälp av ”aov” funktionen i R, se delkapitel 3.6.3. 

 
Tabell 5: Mixed design ANOVA 

 

Variabelbeskrivning Frihetsgrader,  
df 

Kvadratsumma, 
SS 

Medelkvadratsumma, 
MS 

F-
värde 

P-
värde 

      
Mellan individer 
 

     

Grupp 1 10,99 10,99 
 

1,062 0,318 

Felterm för grupp 
 

16 165,56 10,35   

Inom individer 
 

     

Tid 2 7,83 3.917 0.417 0.6624 

Interaktionsterm,  
tid och grupp 

 

2 58,41 29.204 3.111 0.0582 

Felterm för 
interaktionsterm 

32 300,37 9.387   

 

I tabell 5 visas skattningarna för modellen med interaktionstermen grupp och tid. 

Ingen av variablerna mellan och inom individerna är signifikanta på 5 procents 

signifikansnivå. Notera att när simuleringarna för poweranalysen görs kommer det att 

ske med hjälp av medelvärden och standardavvikelser från pilotstudien och inte 

skattningar från modellen. 

4.3 Poweranalys  

 

Poweranalyserna för linjär mixad modell och ANOVA görs först med faktorerna, 

grupp, tid och ID utan tillagda kovariater. Den metod som kräver minst antal individer 

för en styrka på 80 procent kommer att analyseras vidare med kovariater.  

4.3.1 Linjär mixad modell med endast faktorer 

 

I tabell 6 visas resultatet av poweranalysen för linjär mixad modell med endast 

faktorvariabler. Poweranalysen utfördes med hjälp av funktioner i R, se kapitel 3.6. 
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Tabell 6: Styrka i procent efter antal individer med endast faktorer 

Totalt antal 
individer 

Styrka (%) 

3 8,3 
6 21,6 
9 31,1 

12 42,9 
15 55,1 
18 64,1 
21 68,8 
24 75,6 
27 80,8 
30 85,2 

 

I tabell 6 visas resultatet av poweranalysen för linjär mixad modell. I tabellen går det 

att utläsa att styrkan i modellen ökar i takt med att antalet individer ökar. Pilotstudien 

hade 18 individer vilket skulle resultera i ungefär 64 procents styrka. Målet med 

poweranalyserna är att bestämma en urvalsstorlek som genererar 80 procents styrka, 

se kapitel 3.5. I detta fall skulle det behövas totalt 27 deltagande individer för att 

uppnå en styrka på 80 procent. 27 individer resulterar i 81 observationer i data, 

eftersom varje individ återkommer vid tre mätningar. Resultatet kan även utläsas i 

form av diagram, se bilaga 1.  

4.3.2 Mixed-design ANOVA med endast faktorer 

 

Utifrån ANOVA-modellen när faktorerna ID, grupp och tid tas till hänsyn, nås en 

styrka på ungefär 80 procent vid 42 individer, sett till tabell 7. Eftersom det finns två 

grupper, klimat- och kontrollgruppen skulle det innebära att det krävs 21 individer i 

varje grupp. Till skillnad från nio individer i varje grupp som finns i pilotstudien. 

 
Tabell 7: Styrka i procent efter antal individer med endast faktorer  

Totalt antal 
individer 

Styrka (%) 

16 40,7 
20 52 
24 60 
28 64,4 
32 71,5 
36 76,4 
40 78,7 
44 86,3 
48 86,4 
52 89,5 

 

Eftersom att ANOVA kräver fler observationer än mixad modell för att uppnå en 

styrka på 80 procent kommer endast linjär mixad modell att analyseras vidare med 

kovariater. 
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4.3.3 Poweranalys för linjär mixad modell med tillagd kovariat kön 

 

I tabell 8 finns informationsmått över tre linjära mixade modeller, varav den första 

som modellerats endast innehåller faktorerna grupp, ID och tid och de senare två är 

modeller med tillagda kovariater kön och ålder. Som det har nämnts i delkapitel 3.2.3 

bör informationsmåtten AIC och BIC vara så låga som möjligt. BIC är något 

känsligare för tillagda variabler än AIC och därför används båda måtten tillsammans 

när modellerna utvärderas. 

 
Tabell 8: Informationsmått utifrån olika linjära mixade modeller 

Modell Log-likelihood AIC BIC 

Endast faktorer, 
Grupp, ID och Tid 

 

-134,8 285,6 301,5 

Tillagd kovariat, 
kön 

 

-131,9 281,8 299,7 

Tillagda kovariater, 
kön och ålder 

-131,9 283,7 303,6 

 

Sett till informationsmåtten är den linjära mixade modellen som förklarar mest, 

modellen med den tillagda kovariaten kön eftersom att AIC- och BIC-måtten är lägst 

för denna med värdena 281,8 för AIC och 299,7 för BIC. Utifrån informationen i 

tabell 8 kommer modellen med den tillagda kovariaten kön användas för att beräkna 

styrkan ytterligare, se tabell 9. 

 
Tabell 9: Styrka i procent efter antal individer med tillhörande för modell med tillagd kovariat 

kön 

Totalt antal 
individer 

Styrka (%) 

3 0 
6 23,5 
9 37,4 

12 48,3 
15 59,4 
18 67,8 
21 76,7 

24 82,1 
27 87,5 
30 90,9 

 

I tabell 9 visas styrkan för den linjära mixade modellen med kovariat kön. Styrkan 

ökar i takt med att antalet individer ökar. För att uppnå en styrka på 80 procent krävs 

ungefär 24 individer, vilket resulterar i 12 individer i varje grupp.  
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5 Diskussion 
 

CLEAR-studien innehöll ursprungligen 54 observationer och 66 variabler, varav en 

stor majoritet av variablerna var makro- och mikronäringsämnen som dels använts för 

att beräkna responsvariabeln (koldioxidutsläpp/kilogram). Syftet med denna rapport 

har varit att ta reda på hur många individer som behövs i studien för att en styrka på 

80 procent nås. Det vill säga sannolikheten att inte göra typ II-fel (Inte förkasta 𝐻0 när 

den är falsk), se tabell 3.  

 

Eftersom datastrukturen är sådan att varje individ förekommer upprepade gånger och i 

olika grupper bör det modelleras utifrån den strukturen. Därför har faktorvariablerna 

ID, grupp, tid och responsvariabeln koldioxidutsläpp räckt till för att förklara 

datastrukturen, vilket ligger till grund för styrkeberäkningarna.  

 

Genom att använda faktorvariablerna ID, grupp och tid vid uppsättning av modeller, 

förstår modellerna att data har flera nivåer över tid. Genom att definiera variabeln ID 

som en slumpmässig effekt, förstår modellen att det finns variation mellan 

mätningarna inom varje individ. En interaktionsterm mellan faktorvariablerna grupp 

och tid har definierats så att modellerna tar hänsyn till att det finns skillnader över tid 

mellan klimat- och kontrollgruppen. Uppsättning av modeller har skett med hjälp av 

mixed-design ANOVA och linjära mixade modeller, se kapitel 3.  

 

I denna rapport har det utgåtts från en färdig pilotstudie (CLEAR) när styrkan 

beräknats, vilket innebär att det har modellerats utifrån strukturen på data och att 

medelvärden och standardavvikelser direkt hämtats från pilotstudien när data 

simulerats. Under arbetets gång, vid informationssökning, visade det sig vara 

vanligare att man vid beräkning av styrka använder effektstorlekar, medelvärden och 

standardavvikelser som inte kommer från färdig data. Poweranalyser görs oftast innan 

studier påbörjas för att bespara tid och kostnad och då har man inte 

förhandsinformation att gå på, vilket leder till att värden från till exempel andra 

studier eller experthjälp används som utgångspunkt. Det har därmed underlättat att ha 

en pilotstudie att tillgå.  

 

Samtliga analyser har gjorts i R, vilket har lett till att vissa paket och funktioner till 

viss del fortfarande utvecklas. För linjära mixade modeller har paketet ”lme4” använts 

där utvecklarna använder komplexa optimeringsalgoritmer för att hitta den mest 

lämpliga varians-kovariansmatrisen, se delkapitel 3.2.2. På grund av det, har inte 

kovariansstrukturen kunnat specificeras samt beskrivits mer specifikt.  

 

Den största skillnaden mellan linjära mixade modeller och mixed-design ANOVA är 

att mixade modeller hanterar obalanserad data och data med saknade värden betydligt 

bättre än mixed-design ANOVA. Linjära mixade modeller är även till fördel om man 

ska analysera icke-linjära data (Tian & Krueger, 2004). Eftersom pilotstudien är 

balanserad (lika många mätningar för varje individ) har modellerna modellerats på 

samma sätt, oavsett metod.  

 

Resultatet var förväntat där de linjära mixade modellerna krävde färre antal individer 

för en styrka på 80 procent jämfört med ANOVA. Förväntningarna kommer från att 

metoden generellt sätt är bättre på att hantera datastrukturer med upprepade 
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mättillfällen. Med andra ord, metoden är bättre på att ta hänsyn till att variation 

mellan mätningar, finns inom varje individ (Tian & Krueger, 2004).  

 

Istället för att undersöka huruvida koldioxidutsläppet varierar över tid och mellan 

olika grupper hade det varit intressant att undersöka olika näringsämnen istället. Till 

exempel, kan man undersöka huruvida vitaminer eller energiintag förändras i 

förhållande till koldioxidutsläpp över tid beroende på vilken kosthållning som följs. I 

sådana fall hade någon av dessa variabler kunnat användas som responsvariabel 

istället för koldioxidutsläpp. 

 

Beräkning av styrka genom data-simuleringar har skett på olika sätt när det gäller 

metoderna mixed-design ANOVA och linjär mixad modell, vilket innebär att det finns 

risk för att utfallet påverkats. Den linjära mixade modellen kräver färre individer i 

studien för att nå en styrka på 80 procent jämfört med mixed-design ANOVA. Det 

skulle kunna bero på att paketen ”simr” och ”lme4” använder sig av mer komplexa 

algoritmer och beräkningar, vilket gör att till exempel kovariansstrukturen för mixad 

modell är optimal för den skapade modellen. Det kan vara en anledning till varför den 

linjära mixade modellen genererar högre styrka vid färre individer. För den linjära 

mixade modellen erhålls ett p-värde för alla möjliga kombinationer av interaktionen 

mellan tid och grupp. Om endast ett p-värde för interaktionen skulle erhållas precis 

som i ANOVA, hade styrkan för båda metoderna kunnat beräknas på samma sätt.  

 

Pilotstudien ligger till grund för de olika simuleringarna hos båda metoderna. 

Modeller utifrån de olika metoderna har modellerats så att data beskrivs på samma 

sätt, detta gör att det fortfarande är av intresse att jämföra resultatet av 

styrkeberäkningarna mellan metoderna.  

 

Vid datastrukturer där varje individ har mer än en mätning bör kravet om sfäriskhet 

vara uppfyllt. Sfäriskhet innebär att variansen för alla möjliga kombinationer av 

mätningar bör vara lika. Residualerna bör vara normalfördelad och oberoende, vilket 

innebär att oberoende finns mellan individer. I framtida studier där metoderna mixed-

design ANOVA och linjära mixade modeller används bör dessa krav undersökas 

närmare.  
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6 Slutsatser 
 

 Hur många individer krävs för att uppnå en styrka på 80 procent i de 

statistiska analyserna? 

 

I tabell 10 visas en sammanfattning över olika metoder och modeller samt antalet 

individer som krävs för att uppnå en styrka på ungefär 80 procent. 

 
Tabell 10: Styrka i procent efter antal individer utifrån olika metoder och modeller 

Metod Modell Styrka (%) Totalt antal 
individer 

Mixed-design ANOVA Faktorer grupp, tid 
och ID 

80 42 

Linjär mixad modell Faktorer grupp, tid 
och ID 

80,8 27 

 Tillagd kovariat kön 82,1 24 
 

För ANOVA har endast faktorvariablerna valts att tas med och inga kovariater. Det 

krävs totalt 42 individer enligt ANOVA för att nå en styrka på ungefär 80 procent, 

vilket är 24 individer fler än vad som finns i pilotstudien.  

 

Sett till linjära mixade modeller krävs det totalt 27 individer när endast 

faktorvariablerna tas till hänsyn och totalt 24 individer när faktorvariablerna 

tillsammans med kovariat kön används. 

 

 Vilken statistisk modell kräver minst antal individer? 

 

Enligt tabell 10 ger den linjära mixade modellen med faktorvariablerna och kovariat 

kön en styrka på ungefär 82,1 procent när det totalt finns 24 individer i studien, det 

skulle innebära att det krävs 12 individer i både klimat- och kontrollgruppen eftersom 

data är balanserat. Från pilotstudien med 18 individer innebär det att det krävs 

ytterligare 6 individer om man utgår från modellen som kräver minst antal individer.   
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8 Bilagor 
 

Bilaga 1: Totalt antal individer efter styrka för linjär mixad modell med endast faktorer 

 
 

 
Bilaga 2: Totalt antal individer efter styrka för mixed-design ANOVA med endast faktorer 
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Bilaga 3: Totalt antal individer efter styrka för linjär mixad modell med faktorer och tillagd 

kovariat kön 
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Bilaga 4: Utskrift för linjär mixad modell med samtliga faktorer och kovariat kön 

 

Slumpmässiga 
effekter 

    

 Varians Standardavvikelse   

ID 0 0   

Residual 
 

7,746 2,783   

Fixa effekter     

 Skattning Felterm T-värde P-värde 

Intercept 6,1496 0,9978 6,163 <0,00001 

Kontrollgrupp 
 

-3,3487 1,3248 -2,528 0,011 

Tid för andra 
mätning 

-2,8222 1,3120 -2,151 0,031 

Tid för sista 
mätning 

-2,4844 1,3120 -1,894 0,058 

Sex1 2,0509 0,8267 2,481 0,013 

Interaktionsterm, 
tid för andra 
mätning och 

kontrollgrupp 

3,9378 1,8554 2,122 0,034 

Interaktionsterm, 
tid för sista 

mätning och 
kontrollgrupp 

4,7689 1,8554 2,570 0,01 

 
Bilaga 5: Kovariansmatris för mixad modell med faktorerna ID, grupp och tid 

 

(

 
 
 

0,9587009 − 0,9587009 − 0,9270655 − 0,9270655 0,9270655 0,9270655
− 0,9587009 1,9174017 0,9270655 0,9270655 − 1,8541310 − 1,8541310
− 0,9270655 0,9270655 1,8541310 0,9270655 − 1,8541310 −0,9270655
− 0,9270655 0,9270655 0,9270655 1,8541310 − 0,9270655 −1,8541310
0,9270655 − 1,8541310 − 1,8541319 − 0,9270655 3,7082620 1,8541310
0,9270655 − 1,8541310 − 0,9270655 − 1,8541310 1,8541310 3,7082620 )

 
 
 

 

 

Bilaga 6: Kovariansmatris för mixad modell med faktorerna ID, grupp och tid och kovariat 

kön 

(

 
 
 
 

0,9956144 − 0,9281151 − 0,8606158 − 0,8606158 − 0,3037468 0,8606158 0,8606158
− 0,9281151 1,7549812 0,8606158 0,8606158 0,1518734 − 1,721232 − 1,721232
− 0,8606158 0,8606158 1,721232 0,8606158 0 − 1,721232 − 0,8606158
− 0,8606158 0,8606158 0,8606158 1,721232 0 − 0,8606158 − 1,721232
− 0,3037468 0,1518734 0 0 0,6834302 0 0
0,8606158 − 1,7212316 − 1,721232 − 0,8606158 0 3,442463 1,721232
0,8606158 − 1,7212316 − 0,8606158 − 1,721232 0 1,721232 3,442463 )
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Bilaga 7: Kovariansmatris för simulering av data vid mixed-design ANOVA med variablerna 

ID, grupp och tid 

 

(
16,6528340 0,3271654 − 3,030966
0,3271654 5,3353438 2,536712
− 3,0309660 2,5367124 9,501610

) 

 

Bilaga 8: R-kod för konvertering av variabler 

#Konverterar variablerna ID, kön, grupp och tid som numeriska och faktorer 

nydata2$Y <- as.numeric(nydata2$Y) 

nydata2$Tid <- factor(nydata2$Tid, c("BA", "MA", "EA")) 

nydata2$ID <- as.factor(nydata2$ID) 

nydata2$Grupp <- as.factor(nydata2$Grupp) 

nydata2$Sex <- as.factor(nydata2$Sex) 

 
Bilaga 9: R-kod för skapande av linjära mixade modeller och beräkningar av dess styrka 

#Skapar linjära mixade modeller med lmer-funktion 

modell1<-lmer(Y~Tid*Grupp+(1|ID),nydata2,REML=F) 

##Modell med tillagd kovariat kön 

modell2<-lmer(Y~Tid*Grupp+Sex+(1|ID),nydata2,REML=F) 

 

#Förlänger data till 30 individer med extend-funktion 

modell1extendat <- extend(modell1, along="ID", n=30) 

modell2extendat <- extend(modell1, along="ID", n=30) 

 

#Beräknar power för olika urvalsstorlekar där simuleringarna är baserade på det förlängda data 

från extend-funktion. 

powerCurve(modell1extendat,test=fixed("Tid:Grupp","kr"),within="Tid",doSim(),nsim=1000) 

powerCurve(modell2extendat,test=fixed("Tid:Grupp","kr"),within="Tid",doSim(),nsim=1000) 

 

#Visar kovariansmatris 

vcov(modell1) 

vcov(modell2) 
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Bilaga 10: R-kod för skapande av ANOVA-modeller och beräkningar av dess styrka 

#Funktion som simulerar data och genererar styrka för ANOVA-modeller 

funktionn<-function(skrivnp){ 

##a-f hämtar medelvärden i koldioxidutsläpp för samtliga kombinationer av grupp och 

mätningar 

a<-mean(subset(nydata2,Grupp=="Control" & Tid=="BA",select = Y)$Y)  

b<-mean(subset(nydata2,Grupp=="Control" & Tid=="MA",select = Y)$Y) 

c<-mean(subset(nydata2,Grupp=="Control" & Tid=="EA",select = Y)$Y)  

d<-mean(subset(nydata2,Grupp=="Climate" & Tid=="BA",select = Y)$Y) 

e<-mean(subset(nydata2,Grupp=="Climate" & Tid=="MA",select = Y)$Y) 

f<-mean(subset(nydata2,Grupp=="Climate" & Tid=="EA",select = Y)$Y) 

 

##Specificering av mått från pilotstudien  

npergrupp<-skrivnp  

nTid<-3  

mukontroll<-c(a,b,c)  

muklimat<-c(d,e,f) 

   

###Specificering av antalet nivåer för ID och Tid  

ID<-factor(1:(npergrupp*2)) 

Tid<-factor(1:nTid,labels=c("BA","MA","EA"))  

   

###Skapar dataram för alla kombinationer av mätningar och individer 

anovasim<-expand.grid(Tid,ID) 

nnames(anovasim)<-c("Tid","ID")  

   

##Kolumnen grupp skapas och läggs till i den skapade dataramen 

grupper<-rep(c("Control","Climate"),each=npergrupp*nTid) 

anovasim$Grupp<-factor(grupper) 

   

##Skapar kovariansmatris av typ "Unstructured" 

testcov<-with(nydata2,matrix(c(Y[Tid=="BA"],Y[Tid=="MA"],Y[Tid=="EA"]),ncol=3)) 

Kov<-cov(testcov)  
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##Skapar modell och simulerar data från den multivariata normalfördelningen 

###Simulerar responsvärden för kontroll- och klimatgruppen samt sätter ihop grupperna i en 

kolumn 

grupp1<-mvrnorm(npergrupp,mu=mukontroll,Sigma=Kov) 

grupp2<-mvrnorm(npergrupp,mu=muklimat,Sigma=Kov) 

anovasim$Y<-c(as.vector(t(grupp1)),as.vector(t(grupp2))) 

###Skapar ANOVA-modellen 

anovatest<-aov(Y~Tid*Grupp+Error(ID/Tid),anovasim) 

###Plockar ut p-värdet för interaktionstermen 

nn<-summary(anovatest)$"Error: ID:Tid"[[1]][2,5]  

###Granskar om p-värdet understiger signifikansnivån 0,05 

nn<0.05 

} 

##Kör 1000 simuleringar och beräknar hur många gånger p-värdet understiger signifikansnivån 

0,05 

nsim<-1000 

mean(replicate(nsim,funktionn(skrivnp))) 
 


