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Förord 
Miljöövervakning och vattenfrågor har alltid intresserat mig på ett eller annat sätt. I samband 
med att jag gick kursen Miljödata - insamlingsdesign och dataanalys hösten 2002 förstärktes 
emellertid detta intresse samtidigt som ett nytt intresse blev uppenbart, nämligen statistisk 
hantering av data. Under denna kurs kom jag i kontakt med ett flertal personer på 
länsstyrelsen i Östergötland. Detta i samband med att jag, tillsammans med två andra 
studenter på Miljövetarprogrammet, utvärderade tre utav länets nationella referenssjöar med 
avseende på försurnings- och näringstillstånd. Länsstyrelsen i Östergötland ville redan då att 
jag skulle utvärdera Motala Ströms Vattenvårdsförbunds recipientkontrollprogram, men 
eftersom jag istället valde att skriva om de nationella referenssjöarna kändes det naturligt att 
välja detta ämne för min C-uppsats. 
 
Jag vill tacka alla som stöttat mig under mitt C-uppsatsarbete. Speciellt vill jag tacka min 
handledare Per Sandén som varit ett betryggande stöd och som också bidragit till att avgränsa 
min studie så att den har kunnat gå att genomföra på ett lätthanterligt sätt. Jag vill också tacka 
Johan Redell, ordförande i Motala Ströms Vattenvårdsförbund, och Erik Årnfelt, på 
miljövårdsenheten, länsstyrelsen Östergötland, eftersom de har hjälpt mig att införskaffa det 
datamaterial som behövdes för att genomföra studien och de har också tålmodigt svarat på 
mina frågor. Till sist vill jag tacka mina studiekamrater Karolina Hedlund och Anna-Karin Ax 
för värdefulla kommentarer, inspiration och stöd. 
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Sammanfattning 
Recipientkontrollen har som ett viktigt mål att följa förändringar i vattenkvalitet, d.v.s. att 
belägga trender. Det är därför viktigt att utformade recipientkontrollprogram är tillräckligt 
kraftfulla för att kunna påvisa dessa miljöförändringar. Det huvudsakliga syftet med denna 
studie är att med hjälp av icke-parametriska statistiska metoder undersöka om Motala Ströms 
Vattenvårdsförbunds recipientkontrollprogram kan detektera en miljöförändring. Mer 
specifikt undersöks om det finns några statistiska bevis på en uppåtgående eller nedåtgående 
trend i det datamaterial som insamlats från recipientkontrollprogrammet och en skattning av 
styrkan genomförs för att få en uppskattning av hur stora trender som datamaterialet från 
Motala Ströms vattenvårdsförbunds recipientkontrollprogram faktiskt kan detektera. I denna 
studie analyseras enbart de sjöar som ingår i recipientkontrollprogrammet samt nio variabler 
som är kopplade till övergödningsproblematiken. Dessa variabler är siktdjup, syrgashalt, 
fosfat-P, totalfosfor, Nitrat+Nitrit-N, ammonium, totalkväve, klorofyllhalt och 
kvävefosforkvot. Resultatet från trendanalysen visar att det finns en signifikant trend i 36 utav 
132 genomförda trendanalyser. Skattningen av styrkan visar att framför allt variablerna 
syrgas, Nitrat+Nitrit-N, ammonium och klorofyll bör utvärderas närmare vad gäller 
provfrekvens och tidsperiod om dessa fortsättningsvis ska ingå i recipientkontrollprogrammet. 
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1 Inledning 
Miljöövervakning är en integrerad del av miljöarbetet som ger upplysningar om det generella 
tillståndet i miljön. Avgörande för vad som mäts är uppsatta miljömål, miljölagstiftning, 
internationella direktiv mm. Miljöövervakningen är också ett strategiskt uppföljnings- och 
utvecklingsinstrument för miljöarbetet som helhet. Den spelar en dynamisk roll vid 
utformning av bedömningsgrunder, miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål. 
Miljöövervakningens resultat ska nyttjas som underlag för att analysera källor som har en 
negativ miljöbelastning, och för att bedöma vilka åtgärder som ska vidtas för att få önskad 
verkan. Den stegrande målstyrningen inom miljöarbetet ställer ökade krav på 
miljöövervakningen. De övergripande målen för hållbar utveckling och de miljöpolitiska 
målen har bland annat lett till att miljökvalitetsmål tagits fram och att miljötillståndet vid 
hållbar utveckling preciserats. Miljökvalitetsmål ställer höga krav på uppföljning. Det måste 
gå att avgöra om formulerade mål har uppnåtts. Miljöövervakningens faktiska uppgift är att 
genom mätningar av väl valda variabler långsiktigt följa utvecklingen av tillståndet i miljön, 
med hänsyn till framförallt identifierade miljöhot och fastställda nationella miljökvalitetsmål 
(Naturvårdsverket, 2002). 
 
Den som bedriver miljöfarlig verksamhet har en skyldighet att granska verksamhetens 
effekter på miljön. Påverkan på alla typer av medier ska undersökas. Det kan exempelvis gälla 
effekter i sjöar och vattendrag av avloppsutsläpp eller innehåll av föroreningar i tätortsluften. 
Recipientkontroll är övervakning av miljöförhållandena i de områden som tar emot 
föroreningar från en viss verksamhet. Kontrollen ska därvid kunna visa effekter av vidtagna 
åtgärder samt ge myndigheter och övriga intressenter underlag för utvärdering, utförande av 
miljöskyddsåtgärder och planering (Naturvårdsverket, 1986). Då ett större förhållandevis 
avgränsat område utsätts för påverkan från flera olika aktörer kan dessa enas om s.k. 
samordnad recipientkontroll. Samordningen kan ha vissa fördelar eftersom den ofta är 
kostnadseffektiv och möjliggör också en mer uttömmande utvärdering av miljötillståndet. Vid 
samordnad recipientkontroll ska kontrollprogrammet redogöra för den samlade påverkan på 
recipienten och inte i första hand visa påverkan på enskilda anläggningars utsläpp. För det 
mesta administreras och finansieras miljöövervakningen samordnat av frivilliga 
vattenvårdsorganisationer. Målsättningarna för dessa är att ge underlag för effektiva 
åtgärdsprogram och att värna om en god miljökvalitet. Medlemmarna består främst av 
kommuner och företag med utsläpp av miljöstörande ämnen till recipienten 
(Naturvårdsverket, 2002). 
 
Motala Ströms Vattenvårdsförbund (MSV) förvaltar den samordnade recipientkontrollen 
inom Östergötlands län och delar av Jönköpings samt Örebro län. Förbundet startade sin 
verksamhet 1955 med 50 medlemmar och arbetet var då helt inriktat på Motala Ströms 
huvudfåra från Vättern till Bråviken. Det datamaterial som insamlats av förbundet, 
kommunala myndigheter samt länsstyrelser har utgjort det huvudsakliga underlaget för 
framtagandet av ett recipientkontrollprogram för Motala Ströms Vattenvårdsförbund (MSV, 
2003). 
 
Motala Ströms Vattenvårdsförbunds recipientkontroll och även den samlade 
recipientkontrollen har som ett viktigt mål att följa förändringar i vattenkvalitet, d.v.s. att 
belägga trender. Det är därför viktigt att det utformade recipientkontrollprogrammet är 
tillräckligt kraftfullt för att kunna påvisa dessa miljöförändringar. Hur kan en bedömning av 
”styrkan” på programmet fastställas? Styrkan av ett miljöövervakningsprogram kvantifierar 
typ och storlek på de förändringar som är troliga att bli upptäckta. En uppskattning av styrkan 
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är väldigt viktig eftersom, om specificerade förändringar enbart har en väldigt liten chans att 
vara statistiskt signifikanta, så behöver antagligen programmet i fråga genomgå olika 
modifieringar (Nicholson och Fryer, 1992). Ett viktigt hjälpmedel som kan användas för att 
undersöka styrkan av ett miljöövervakningsprogram är statistisk styrkeanalys. Styrkeanalys är 
användbart dels under planeringen av nya program för att undvika slöseri med tid och pengar 
på program som troligtvist inte kan ge användbar information, och dels för att tolka resultat av 
redan genomförda program när nollhypotesen behålls, d.v.s. när ingen trend kunnat påvisas 
(Gerrodette, 1987). Styrkeanalysen hjälper således till genom att kvantifiera risken av att dra 
felaktiga slutsatser och indikerar också minsta provfrekvens som är nödvändig för att 
detektera relevanta skillnader mellan åtgärder och förändringar över tiden av variabler som 
övervakas (Foster, 2001). 
 
Även fast statistisk styrkeanalys på senare tid har blivit mer och mer uppmärksammad så 
används den väldigt sällan inom miljöövervakning (Fairweather, 1991) och så gott som all 
litteratur angående applicering av styrkeanalys fokuserar på parametriska metoder (Mumby, 
2002) som är baserade på normalfördelning av data. Emellertid, vattenkvalitetsdata från 
recipientkontrollen uppvisar ofta säsongsvariation, tendens till en långsiktig förändring 
(trend), sned fördelning och beroende mellan i tiden närliggande observationer. Detta betyder 
att data från recipientkontrollen vanligtvis inte kan analyseras med hjälp av parametriska 
metoder, även om modifikationer av datauppsättning genomförs (Naturvårdsverket, 1986). 
 

1.1 Bakgrund till studien 
Denna studie har vuxit fram genom ett uppdrag från länsstyrelsen i Östergötland. 
Länsstyrelsen har ett samordningsansvar för den regionala miljöövervakningen i vilken 
Motala Ströms Vattenvårdsförbunds recipientkontroll spelar en viktig roll. I samband med 
implementering av EU:s nya ramdirektiv för vatten i svenskt miljöarbete har det beslutats att 
recipientkontrollprogrammet ska revideras under 2003. Beslut ska tas om det nya programmet 
2004 och ett nytt program ska träda i kraft till 2005. Programmet måste därför utvärderas och 
omformas för att vara anpassbar till miljökvalitetsmål och eventuella krav som direktivet 
ställer (Årnfelt, 2003). En viktig del av utvärderingen av recipientkontrollprogrammet är att 
undersöka om programmet är tillräcklig bra utformat för att kunna detektera 
miljöförändringar. I detta sammanhang har ”styrkan” av recipientkontrollprogrammet stor 
betydelse. 
 

1.2 Syfte 
Det huvudsakliga syftet med studien är att med hjälp av icke-parametriska statistiska metoder 
undersöka om Motala Ströms Vattenvårdsförbunds recipientkontrollprogram kan detektera en 
miljöförändring. Mer specifikt undersöks om det finns några statistiska bevis på en 
uppåtgående eller nedåtgående trend i det datamaterial som insamlats från 
recipientkontrollprogrammet samt beräkning av magnituden på dessa trender. Följande 
frågeställning behandlas; 

- Hur stor måste miljöförändringen vara för att det nuvarande 
recipientkontrollprogrammet ska kunna detektera den? 
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1.3 Avgränsning 
Motala Ströms Vattenvårdsförbunds recipientkontrollprogram innefattar regelbunden 
provtagning av ett stort antal variabler i såväl sjöar, vattendrag som kustvatten (SRK MSV, 
2001) . Eftersom recipientkontrollprogrammet är mycket omfattande analyseras i denna studie 
enbart de sjöar som ingår i programmet. Sammanlagt är det 18 stycken sjöar. 
 
Motala Ströms Vattenvårdsförbunds verksamhetsområde täcker i huvudsak Östergötlands län. 
Övergödning är ett av Östergötlands största miljöproblem (Länsstyrelsen, 2002). Därför har 
nio stycken variabler som är kopplade till övergödningsproblematiken valts ut. Dessa 
variabler är siktdjup, syrgashalt, fosfat-P, totalfosfor, Nitrat+Nitrit-N, ammonium, totalkväve, 
klorofyllhalt och kvävefosforkvot. Det är viktigt att ha i åtanke att denna studie inte syftar till 
att avgöra om recipientkontrollprogrammet provtar relevanta variabler eller inte. 
 
I syfte att skapa lämplig storlek på områden för analys av miljötillstånd, belastningar och 
påverkan har Motala Ströms Vattenvårdsförbunds verksamhetsområde delats in i 12 
avrinningsområden (IVL, 2002). De sjöar som ingår i recipientkontrollprogrammet är 
lokaliserade i nio utav dessa områden. Styrkeanalysen i denna studie har endast genomförts i 
nio utav de 18 sjöarna som analyserats och dessa nio sjöar är belägna i helt skilda 
avrinningsområden. Detta beror främst på att den icke-parametriska metoden som använts för 
att genomföra styrkeanalysen är mycket tidskrävande, men eftersom sjöarna ligger i olika 
områden med olika karaktär går det ändå att få en överblick och uppfattning om vilken storlek 
på trender som programmet kan detektera. Styrkeanalysen har genomförts i sjöarna Sommen, 
Bönnern, Näfssjön, Glan, Kisasjön Norra, Motala Vattenverk, Asplången, Båtsjön och 
Ärlången. 
 

2 Teoretisk bakgrund 
Inom recipientkontrollen är ett av huvudmålen att undersöka om det har skett någon 
förändring i recipienten under en specificerad tidsperiod, d.v.s. att bestämma en trend. 
Trender kan uppkomma genom naturliga förändringar i recipienten, men de kan också orsakas 
av antropogen påverkan (Naturvårdsverket, 1986). För att kunna detektera eller fastställa en 
trend är det nödvändigt att data insamlas på en given plats genom användning av konsekventa 
insamlings- och analystekniker över en omfattande tidsperiod (Hirsch et al., 1982). Det finns 
ett flertal statistiska metoder för analys av trender, både parametriska och icke-parametriska. 
Grundtanken med dessa metoder är att avgöra om en serie av observationer tenderar att öka 
eller minska samt att beräkna hur stor denna förändring är (Helsel och Hirsch, 1992). 
Avgörande för vilken metod som används är datauppsättningens egenskaper. Några sådana 
egenskaper är säsongsvariation, censurerad data (t.ex. ”mindre än” värden) och seriellt 
beroende (Helsel och Hirsch, 1992). 
 

2.1 Säsongsvariation 
Det är mycket vanligt att variationer av en variabel beror på förändringar mellan olika 
säsonger under ett år. Speciellt uppvisar koncentrationer i ytvatten ett starkt säsongsmönster. 
För att lättare kunna urskilja en trend av en variabel över tiden måste säsongsvariationen 
kompenseras för eller plockas bort. Om detta inte görs så är det oerhört svårt att bedöma om 
den trend som kan påvisas faktiskt är en riktig trend och inte enbart en naturlig 
säsongsvariation (Helsel och Hirsch, 1992). 
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2.2 Censurerad data 
Det är vanligt att vattenkvalitetsdata innehåller koncentrationer som är rapporterade som 
”mindre än” den analytiska detektionsgränsen. Dessa värden komplicerar den statistiska 
analysen av data, eftersom bland annat median inte kan beräknas för datamaterialet om antalet 
”mindre än” värden överstiger eller är lika med 50 % av alla observationer (Helsel och Cohn, 
1988). Vid användning av icke-parametriska metoder utgör inte enbart en detektionsgräns 
något större problem eftersom dessa metoder inte använder all information i datamaterialet. 
Däremot måste vattenkvalitetsdata som innehåller multipla detektionsgränser modifieras 
(Hirsch et al., 1982). Förekomst av multipla detektionsgränser beror ofta på att tekniker för att 
analysera olika variabler har förbättrats med tiden, vilket ofta leder till att mycket lägre halter 
av ett ämne kan detekteras. En annan orsak kan vara att datamaterialet kommer från olika 
laboratorier som har olika detektionsgränser för en och samma variabel (Helsel och Hirsch, 
1992). 
 

2.3 Seriellt beroende 
Ett av problemen vid detektion och utvärdering av trender i vattenkvalitetsdata är seriellt 
beroende (Hirsch och Slack, 1984). Med seriellt beroende menas att observationerna i en 
dataserie är kopplade till varandra på ett eller annat sätt. Seriellt beroende utgör ett problem 
inom statistiska analyser eftersom både parametriska och icke-parametriska metoder 
förutsätter att observationerna är oberoende (Helsel och Hirsch, 1992). Om en dataserie visar 
på en tendens att gå mot allt högre värden eller allt lägre värden kan det vara en indikation på 
att observationerna är beroende. Detta beroende måste hanteras för att ett mer trovärdigt 
resultat av den statistiska analysen ska kunna ges (Hirsch och Slack, 1984). 
 

2.4 Hypotesprövning och styrka 
När ett statistiskt test utförs i syfte att undersöka om det finns en trend i en dataserie så måste 
ett beslut fattas om att antingen behålla eller förkasta en så kallad nollhypotes (Foster, 2001). 
Nollhypotesen (H0) innebär att det inte finns någon trend i datamaterialet. Att behålla 
nollhypotesen betyder dock inte att det är bevisat att det inte finns en trend. Istället är det en 
indikation på att datamaterialet som analyserats inte är tillräckligt för att kunna dra slutsatsen 
att det existerar en trend. Samma sak gäller när man förkastar nollhypotesen (Helsel och 
Hirsch, 1992). Det finns alltså fyra möjliga situationer när ett statistiskt test utförs, nämligen 
att korrekt eller inkorrekt förkasta eller behålla nollhypotesen (se tabell 1). 
 
Tabell 1: Möjliga utfall från ett statistiskt test i samband med trendanalys (Helsel och Hirsch, 1992). 

 Ingen trend, Ho sann Trend existerar, Ho falsk 
Ho behålls 

”ingen trend” 
Korrekt beslut,  

1-α 
Typ II-fel, 

β 
Ho förkastas 

”trend” 
Typ I-fel,  

α 
Korrekt beslut, styrka, 

1-β 
 
Ett typ I-fel är att förkasta en sann nollhypotes och α är den risk man tar att detta ska inträffa 
(Grandin, 2002). α definieras som signifikansnivå och sätts vanligen till 0,05. Detta betyder 
att om ett statistiskt test upprepas flera gånger så blir approximativt 5 % av utfallen 
signifikanta om nollhypotesen verkligen är sann (Foster, 2001). Ett typ II-fel är att behålla en 
falsk nollhypotes och denna risk ges av β (Grandin, 2002). Det finns inget traditionellt värde 
för β. Styrkan definieras som 1-β och är sannolikheten att ett statistiskt test korrekt förkastar 
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nollhypotesen. Med andra ord så är styrkan sannolikheten att kunna detektera en specifik 
effektstorlek (Foster, 2001). 
 
För parametriska test kan styrkan beräknas enkelt genom formler, tabeller och/eller grafer. 
Däremot när det gäller icke-parametriska test så handlar det ofta mer om ett försök till en 
uppskattning av styrkan. Statistisk styrka påverkas utav fyra olika faktorer. Dessa är den valda 
signifikansnivån α, spridning av observationer, d.v.s. variationen, antalet observationer och 
effektstorleken (Cohen, 1988). En förändring av någon av dessa faktorer utmynnar därför till 
att styrkan antingen försämras eller förbättras. Tre utav dessa faktorer är direkt kopplade till 
designen av alla typer av övervakningsprogram, inklusive recipientkontrollprogram. Om ett 
program syftar till att detektera en miljöförändring och denna förändring endast har en liten 
chans att vara statistiskt signifikant, d.v.s. styrkan är för låg, så innebär det att programmet 
inte är tillräckligt kraftfullt (Nicholson och Fryer, 1992). Det är därför viktigt att ta hänsyn till 
statistisk styrka inom recipientkontrollen och vid utformning av recipientkontrollprogram.  
 

3 Metod  
I denna studie används icke-parametriska statistiska analysmetoder för att undersöka ifall det 
finns några trender i ett visst datamaterial från Motala Ströms Vattenvårdsförbunds 
recipientkontrollprogram samt för att undersöka hur stora trender detta datamaterial kan 
upptäcka. Trend- och styrkeanalyser genomfördes i programmet WHIRSCH.EXE version 1.0 
och de övriga statistiska analyserna genomfördes i SPSS 11.5 för WINDOWS. 
 

3.1 Data 
Allt datamaterial som använts är hämtat från Motala Ströms Vattenvårdsförbunds Access 
databas där länsstyrelsen i Östergötlands län har lagrat provtagningsresultat från 
vattenkemiska analyser inom hela Motala Ströms avrinningsområde. Tidsperioderna som 
datamaterialet täcker skiljer sig markant mellan de olika sjöarna. Samma sak gäller för antalet 
observationer i sjöarna. I tabell 2 visas de sjöar som har analyserats i denna studie och i vilka 
delavrinningsområden dessa är belägna. Tidsperiod och antal observationer, som också visas i 
tabell 2, är det totala antalet år respektive det totala antalet observationer i yt- och bottenprov 
under hela tidsperioden och är inte kopplat till någon specifik variabel. För en detaljerad 
beskrivning av antal år som prover tagits, antal observationer samt provfrekvensen för varje 
utvald variabel se bilaga 1-8. Kvävefosforkvoten beskrivs inte detaljerat i bilaga. Detta beror 
på att variabeln är beroende av totalkväve och totalfosfor. 
 
Tabell 2: Beskrivning av delavrinningsområde, tidsperiod och antal observationer för de sjöar som ingår i Motala 
Ströms Vattenvårdsförbunds recipientkontrollprogram (MSV:s Access databas, 2003). 

Sjö Område Tidsperiod (år)  Observationer (n) 
   Ytprov Bottenprov 

Sommen Övre Svartåsystemet 1974-2001 65 46 
Bönnern Finspångsystemet 1974-2001 88 66 
Näfssjön Ysundaåsystemet och Näfssjön 1986-2001 29 29 

Glan Motala Ström 1975-2001 140 136 
Kisasjön Norra  Övre Stångåsystemet 1975-84, 1999-2001 46 21 

Åsunden Övre Stångåsystemet 1974-2001 65 47 
Horsfjärden Storåsystemet 1986-2001 29 27 
Roxen Södra Motala Ström 1966-79, 1993-2001 86 30 

Roxen Motala Ström 1980-2001 162 67 
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Motala Vattenverk Vättern 1966-2001 132 52 
Stora Vänstern Finspångsystemet 1978-2001 50 46 

Asplången Söderköpingsåsystemet 1974-2001 106 6 
Östra Lägern Övre Svartåsystemet 1974-2001 64 44 

Båtsjön Storåsystemet 1974-2001 100 36 
Ärlången Nedre Stångåsystemet 1974-84, 1993-2001 52 31 

Södra Teden Motala Ström 1974-84, 1993-2001 81 0 
Yxningen Söderköpingsåsystemet 1974-2001 70 40 

Avern Ysundaåsystemet och Näfssjön 1989-2001 28 22 
 

3.1.1 Insamling av data 
Eftersom Motala Ströms Vattenvårdsförbund har varit verksam under så pass lång tid är det 
svårt att få en tydlig bild över hur data samlats in under alla dessa år och vilka förändringar 
som gjorts. Tydligt är det dock att flera olika laboratorier har varit inblandande i analysen av 
de variabler som ingår i recipientkontrollprogrammet samt att analysmetoderna som använts 
har ändrats. Vattenprovtagaren har också skiftat under Motala Ströms vattenvårdsförbunds 
verksamhetsperiod eftersom flera olika konsulter har anlitats (Redell, 2003). 
Recipientkontrollprogrammet genomgick en genomgripande revidering 1993 och denna 
innebar att programmet blev mer diversifierat med avseende på provtagningsfrekvens och 
analysuppsättningar (SRK MSV, 1999). Sedan 1993 och fram till det nuvarande 
recipientkontrollprogrammet har enbart mindre förändringar genomförts. 
 
I de sjöar som ingår i recipientkontrollprogrammet tas prover 2-6 ggr/år. Provtagningen sker 
så nära mitten av den aktuella månaden som möjligt. I grunda sjöar med snabb 
genomströmning tas proverna 0,5 meter under ytan och i djupare sjöar tas dessutom 
bottenprov på ett specifikt djup. Utöver detta uttas prov från mellanliggande djup på ett antal 
lokaler. Provtagningen utförs av utbildade provtagare som godkänts av Motala Ströms 
vattenvårdsförbund och länsstyrelsen. Provtagningsmetodiken som används är SR11 i SNV 
rapport 3108 och 3109 ”Recipientkontroll Vatten, Metodbeskrivningar”. Samtliga analyser av 
vattnet som provtas utförs enligt svensk standard (fysikalisk-kemiska analyser) eller 
motsvarande och alla analyser görs av ackrediterade och av Motala Ströms 
Vattenvårdsförbunds godkända laboratorium (SRK MSV, 2001). 
 

3.1.2 Variabler 
I denna studie har vissa variabler som ingår i Motala Ströms Vattenvårdsförbunds 
recipientkontrollprogram valts ut för analys och dessa variabler är siktdjup, syrgashalt, fosfat-
P, totalfosfor, Nitrat+Nitrit-N, ammonium, totalkväve, klorofyllhalt och kvävefosforkvot. 
Samtliga variabler har valts ut eftersom de ger en god beskrivning av näringsförhållanden i en 
sjö eller påvisar vissa effekter som uppkommer vid eutrofiering (Warfvinge, 1997). 
 
Minskat siktdjup, låg syrgashalt i bottenvattnet och ökad klorofyllhalt i sjöar är normala 
effekter vid eutrofiering. Siktdjupet beror av hur långt ned i vattnet som solljuset förmår 
tränga och är ett mått på vattnets turbiditet. I näringsrika sjöar tenderar siktdjupet att minska 
eftersom bland annat den ökade biologiska aktiviteten medför att vattnet blir grumligt p.g.a. 
att mängden alger m.m. ökar i takt med eutrofieringen. Syrgas förbrukas i vatten av kemisk 
eller biologisk nedbrytning och förbrukningen är ofta en effekt av utsläpp av syrgastärande 
materia. Syrgas förbrukas även när döda organismer ska brytas ned. I eutrofierade sjöar 
deponeras ofta så stora mängder död materia att syrgasbrist uppstår. Denna brist är tydligast i 
bottenvattnet (Bydén et al., 1996). Klorofyllhalten är ett mått på förekomsten av och 
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aktiviteten hos växtplankton i vattnet. Ju högre värde desto större är primärproduktionen 
(Warfvinge, 1997). 
 
Att undersöka förekomst och halt av olika typer av fosfor- och kväveföreningar i en sjö ger en 
uppfattning om näringsförhållandet i sjön. I sjöar är det i första hand fosfor som är det mest 
tillväxtbegränsande ämnet och i andra hand kväve (Naturvårdsverket, 1999). I aeroba vatten 
finns löst organiskt fosfor i form av H2PO4

-, HPO4
2- och PO4

3-. Dessa tre former kallas 
gemensamt för fosfatfosfor (PO4-P) och är de enda former av fosfor som växterna kan 
tillgodogöra sig. En hög fosfathalt i en sjö är därmed normalt en indikation på eutrofiering. 
Totalfosforn anger den totalmängd fosfor som finns i vattnet och är en potentiell näringskälla 
eftersom den fosfor som inte direkt kan tas upp av växtligheten omvandlas till tillgängligt 
fosfat (Bydén et al., 1996). I naturliga vatten kan kväve föreligga dels som organiskt bundet, 
dels som lösta salter. De senare utgörs av nitrat (NO3

-), nitrit (NO2) och ammonium (NH4
+). 

De kvävefraktioner som analyseras i Sverige är normalt de oorganiska fraktionerna i form av 
summan nitrat+nitrit, ammonium samt totalkväve (Naturvårdsverket, 1999). Höga halter av 
nitrat i en sjö kan orsaka kraftig algtillväxt och höga ammoniumhalter i ytvattnet i en sjö kan 
ofta vara en indikation på förorening. Totalkväve anger det totala kväveinnehållet i ett vatten 
(Bydén et al., 1996). 
 
Kvävefosforkvoten, d.v.s. totalkväve dividerat med totalfosfor, finns inte med som en variabel 
i Motala Ströms Vattenvårdsförbunds recipientkontrollprogram, men eftersom kvoten 
beskriver den relativa betydelsen av kväve och fosfor och visar potentialen för 
massutveckling av blågröna alger (Naturvårdsverket, 1999) är variabeln intressant i denna 
studies sammanhang. 
 

3.1.3 Uppdelning av data 
Dataserierna som analyserats innehåller data från både ytvattenprov och bottenprov och 
ibland även prov som tagits på ett djup som betraktas som mellanprov i sjön. För variabeln 
syrgashalt har enbart data från bottenprov använts eftersom det i eutrofierade sjöar ofta 
uppstår syrgasbrist i bottenvattnet (Bydén et al., 1996). För de resterande variablerna, d.v.s. 
siktdjup, fosfat-P, totalfosfor, Nitrat+Nitrit-N, ammonium, totalkväve, klorofyllhalt och 
kvävefosforkvot, har enbart data från ytvattenprov använts eftersom näringstillståndet i sjöar 
bedöms utifrån prover tagna i epilimnion (Naturvårdsverket, 1999) samt att största delen av 
antalet observationer i sjöarna är tagna i ytvattnet. En annan anledning till varför dessa 
grupperingar av data har genomförts är att variansen för datamaterialet ökar ifall både data 
från ytvattenprov, bottenprov och mellanprov inkluderas eftersom halten av ett ämne ofta 
skiljer sig i bottenvatten respektive i ytvatten. En ökad spridning av datamaterialet ger mindre 
styrka när trendanalysen genomförs (Helsel och Hirsch, 1992) och det är bra att undvika detta 
eftersom huvudsyftet i denna studie är att undersöka hur stor trend det givna datamaterialet 
kan påvisa. 
 

3.1.4 Multipla detektionsgränser 
Dataserierna som analyserats innehåller multipla detektionsgränser, d.v.s. värden som 
rapporterats som ”mindre än” eller ”större än” den analytiska detektionsgränsen. Dessa 
värden måste omdefinieras för att en trend- och styrkeanalys ska kunna genomföras. Metoden 
som använts för detta ändamål är en robust metod som innebär att alla värden under den 
högsta detektionsgränsen sätts till ett och samma värde (Helsel och Hirsch, 1992), se exempel. 
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Ex: Följande datauppsättning <1 <1 <1 5 7 8 <10 <10 <10 <10 12 16 25 skulle genom att 
använda metoden bli <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 12 16 25. 
 
Den uppenbara nackdelen med metoden är att viktig information förloras vilket kan innebära 
att en sämre styrka erhålls. Fördelen med metoden är att den alltid kan användas oberoende 
hur fördelningsfunktionen för datamaterialet ser ut (Helsel och Hirsch, 1992). 
 
Om 50 % eller mer av observationerna i en datauppsättning är censurerad genom 
detektionsgränser kan inget medianvärde beräknas (Helsel och Cohn, 1988). Detta innebär i 
sin tur att ingen procentuell förändring kan beräknas av en eventuell trend samt att det finns 
en väldigt liten chans att en trend kan urskiljas i datamaterialet. För att undersöka ifall det 
analyserade datamaterialet har 50 % eller mer av observationerna censurerade genom 
detektionsgränser kodades värdena om till negativa värden, efter att dessa värden satts till den 
högsta detektionsgränsen. Därefter beräknades medianen. Om medianen beräknas till 0 
innebär det att 50 % av observationerna är under detektionsgränsen. Om medianen blir lika 
med den sämsta detektionsgränsen innebär det att mer än 50 % av observationerna är under 
detektionsgränsen. Ifall dessa två utfall förekom har inte variabeln analyserats vidare genom 
trendanalysen, vilket i sin tur innebär att det inte går att undersöka hur stor trend som 
datamaterialet för dessa variabler kan påvisa. 
 
När det gäller variabeln siktdjup har inte den robusta metoden för hantering av multipla 
detektionsgränser använts. Istället har de observationer som är ”större än” detektionsgränsen 
ersatts med ett saknat värde. Detta beror på att i en sjö är detektionsgränsen för siktdjupet 
sjöns botten och ”större än” observationerna har inget som helst informationsvärde. Troligtvis 
har provtagningen som producerat dessa observationer tagits på en felaktig plats i sjön, d.v.s. 
på en för grund plats.  
 
För variabeln kvävefosforkvot har inte kvoten beräknats för de observationer där antingen 
totalfosfor eller totalkväve är rapporterade som ”mindre än” värden. Dessa har istället ersatts 
med ett saknat värde. Detta beror på att den kvot som fås genom att dividera ett ”mindre än” 
värde, med ett exakt värde inte har något informationsvärde. Detta gäller även om man ersatt 
”mindre än” värdet med den sämsta detektionsgränsen för variabeln ifråga eftersom man inte 
vet det faktiska värdet. 
 

3.2 Statistisk analys 
En signifikansnivå på 5 % har valts. För att kunna undersöka hur stor trend datamaterialet kan 
påvisa har först en trendanalys genomförts. Därefter skattas styrkan av dessa trender genom 
att lägga till eller ta bort en linjär trend för att undersöka hur stor trend datamaterialet 
verkligen kan detektera. Innan trendanalysen genomfördes ritades dataserierna upp i ett 
histogram i SPSS 11.5 för Windows för att kunna bedöma om datamaterialet var parametriskt 
eller inte. För alla variablerna i samtliga sjöar kunde det uttydas att data var skev och inte 
följer normalfördelningskurvan därför har datamaterialet analyserats med icke-parametriska 
statistiska tester. 
 

3.2.1 Trendanalys 
För att kunna se om några trender kunde urskiljas i datamaterialet genomfördes en trendanalys 
med hjälp av programmet WHIRSCH.EXE. Detta program är utvecklat för icke-parametriska 
trendanalyser och baseras på Seasonal Kendalls test. Genom detta test påvisas om det 
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föreligger en trend eller inte och om trenden är uppåtgående eller nedåtgående. Testet 
kompenserar för säsongsvariation genom att det jämför observationer en säsong ett år med 
samma säsong nästkommande år. Testet är också robust när det gäller icke-normalfördelad 
data (Helsel och Hirsch, 1992), vilket gör att det är lämpligt att använda på vattenkvalitetsdata 
från recipientkontrollen. 
 
För att genomföra Seasonal Kendalls test är det nödvändigt att definiera vad en säsong är. 
Detta görs normalt utifrån hur många observationer som finns i ett datamaterial under ett år 
samt vid vilken tidpunkt under året dessa insamlats. Största delen av det datamaterial som 
analyserats innehåller fyra observationer per år och har insamlats kvartalsvis. Därför 
definierades säsongen kvartalsvis, d.v.s. fyra säsonger. 
 
WHIRSCH.EXE beräknar storleken på trenden genom Seasonal Kendall Slope Estimator 
(Hirsch et al., 1982) samt ett konfidensintervall för lutningen (Zetterqvist, 1984). För att få ut 
hur mycket en eventuell trend ökar eller minskar i procent per år divideras lutningen med 
medianen för varje utvald variabel. 
 
För hantering av seriellt beroende mellan observationerna i det datamaterial som analyseras 
beräknar WHIRSCH.EXE två olika p-värden. I det ena fallet antas att observationerna är 
oberoende i det andra fallet görs inte detta antagande. För att kunna bedöma om 
observationerna i datamaterialet var signifikant beroende eller inte, användes autokorrelations 
funktion (AKF) i SPSS 11.5 för Windows. Utifrån resultatet från AKF valdes relevant p-värde 
från trendanalysens teststatistik. 
 
Hypotesen som användes i trendanalysen var följande; Om p-värdet ≥ 0,05 så behålls 
nollhypotesen, dvs. det finns ingen trend. Om p-värdet < 0,05 så förkastas nollhypotesen, dvs. 
det finns en trend. 
 

3.2.2 Skattning av styrkan 
Skattningen av styrkan har enbart genomförts i nio sjöar av de 18 som ingår i Motala Ströms 
Vattenvårdförbund recipientkontrollprogram. Dessa nio sjöar har valts ut med hänsyn till att 
de ligger i olika delavrinningsområden. Sjöarna som valts ut är Sommen, Bönnern, Näfssjön, 
Glan, Kisasjön Norra, Motala Vattenverk, Asplången, Båtsjön och Ärlången. 
 
För att undersöka hur stor trend datamaterialet kan påvisa har en skattning av styrkan 
genomförts. Denna skattning innebär att en linjär trend läggs på eller tas bort ifrån 
datamaterialet i omgångar ända tills dess att trendanalysen ger ett signifikant p-värde. Rent 
praktiskt innebär detta att en specifik effektstorlek säsongsvis adderats till eller subtraherats 
från varje enskild observation varje år i dataserien. Genom att enbart ändra på effektstorleken 
och inte ändra på vare sig variansen mellan observationerna, antalet observationer eller 
signifikansnivån kan man på detta sätt få en uppskattning av hur stor trend det givna 
datamaterialet kan detektera. 
 
Valet mellan att lägga på eller dra bort en trend gjordes genom att titta på om lutningen som 
erhölls från trendanalysen var negativ eller positiv och om p-värdet var signifikant eller inte. 
Om lutningen var negativ och p > 0,05 drogs en linjär trend bort. Om lutningen var negativ 
och p < 0,05 lades en linjär på. Om lutningen var positiv och p > 0,05 lades en linjär trend på 
och om lutningen var positiv och p < 0,05 drogs en linjär trend bort. Utifrån detta resonemang 
adderas eller subtraheras en specifik effektstorlek * 1/4 från varje observation för första 
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säsongen under året. För andra säsongen adderas eller subtraheras effektstorleken * 2/4. För 
tredje säsongen adderas eller subtraheras effektstorleken * 3/4 o.s.v. 
 
Nackdelen med att använda denna metod är att den är mycket tidskrävande. Detta beror på att 
det ofta krävs många simuleringar innan den specifika effektstorleken, som ska läggas till 
eller tas bort för att ge ett signifikant p-värde vid trendanalysen, hittas. Det är också viktigt att 
påpeka att till skillnad från parametriska metoder kan denna metod inte beräkna sannolikheten 
att göra ett typ II- fel, d.v.s. det specifika värdet på β och kan därför enbart ge en uppskattning 
av styrkan. Fördelen med metoden är att den kan appliceras på icke-normalfördelad data. 
 

4 Resultat 
Följande resultat bygger på de statistiska analyser som genomförts i SPSS 11.5 för Windows 
och i programmet WHIRSCH.EXE. 
 

4.1 Multipla detektionsgränser och antalet observationer 
Eftersom flera koncentrationer av variablerna som analyserats i denna studie rapporterats som 
”mindre än” den analytiska detektionsgränsen i Motala ströms Vattenvårdsförbunds Access 
databas har en undersökning genomförts för att se vilka av variablerna som har 50 % eller mer 
av observationerna under detektionsgränsen (se tabell 3). För dessa variabler går det inte att 
genomföra en trendanalys och detta innebär i sin tur att det inte går att undersöka hur stor 
trend som datamaterialet för variablerna kan påvisa. I sjön Södra Teden har inga bottenprov 
tagits vilket leder till att variabeln syrgas inte heller har kunnat genomgå en trendanalys (se 
tabell 3). 
 
Tabell 3: Variabler som har 50 % eller mer av observationerna under detektionsgränsen samt redovisning av de 
variabler där data saknas. 

Sjö Syrgas  Fosfat-P  Total-P  Nitrat+Nitrit-N NH4-N   Klorofyll  Tot-N /Tot-P  
Sommen  >50 %  >50 %  >50 %  
Näfssjön  >50 %      
Åsunden  >50 %   50 % >50 %  

Horsfjärden  >50 %  >50 % 50 % >50 %  
Motala Vattenverk  >50 % >50 %  >50 % >50 % >50 % 

Stora Vänstern  >50 % >50 %    >50 % 
Östra Lägern  >50 %      

Ärlången  >50 %  >50 %    
Södra Teden Ingen data       

Yxningen  >50 % >50 %   >50 % >50 % 
 
Antalet observationer av variabeln klorofyll i sjöarna Kisasjön Norra, Asplången och Södra 
Teden är alldeles för få (3 st.) för att kunna analyseras vidare genom trendanalysen. Detta har 
lett till att det inte går att undersöka hur stor trend som datamaterialet för klorofyllhalten i 
dessa sjöar kan påvisa. 
 

4.2 Autokorrelation 
För att undersöka om observationerna i datamaterialet var signifikant beroende eller inte, 
användes autokorrelations funktion (AKF). Resultatet från denna visas i tabell 4. I 97 fall utav 
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sammanlagt 132 kunde en signifikant korrelation påvisas. Utifrån detta resultat har relevant p-
värde valts från trendanalysens teststatistik. 
 
Tabell 4: Resultat från autokorrelations funktion (AKF). O = ej signifikant korrelation, B = signifikant 
korrelation. 

Sjö Sikt-
djup 

Syrgas Fosfat-P Tot-P Nitrat+ 
Nitrit-N 

NH4-N Tot-N Kloro-
fyll 

Tot-N 
/Tot-P 

Sommen O O  B  B B  B 
Bönnern O B B B B O B O B 
Näfssjön B O  B O B B B B 

Glan O B B B O B B B O 
Kisasjön Norra  O B B B O B B  O 

Åsunden O O  B O  B  B 
Horsfjärden B B  B   B  B 
Roxen Södra B B B O B B B B O 

Roxen O B B B O B O B O 
Motala Va. O B   B   O  

Stora Vänstern B O   O B B B  
Asplången B B B B O B B  B 

Östra Lägern O O  B B B B B B 
Båtsjön B B B B O B O B B 

Ärlången B O  B  B B B B 
Södra Teden B  B B B B B  B 

Yxningen O B   O B B   
Avern B O B B B B B B B 

 

4.3 Trendanalys 
Resultatet från trendanalysen i sjöarna presenteras för varje utvald variabel. I två fall när p-
värdet < 0,05, d.v.s. visar på att det existerar en trend, har inte den procentuella förändringen 
per år kunnat beräknas eftersom lutningen är 0. Dessa två fall är variablerna totalfosfor och 
ammonium i sjön Östra Lägern. 
 

4.3.1 Siktdjup 
Trendanalysen indikerar att det finns en ökande trend av siktdjupet (p < 0,05) i sjöarna 
Sommen, Glan, Åsunden, Roxen Södra, Roxen, Stora Vänstern, Östra Lägern, Båtsjön och 
Yxningen (se tabell 5). Siktdjupet tenderar att öka med ca 1,0 till 2,5 % per år. Den största 
procentuella förändring av siktdjupet hittas i sjön Roxen. 
 
Tabell 5: Resultat från trendanalys för Siktdjup. 

Variabel 
(m) 

Sjö n S Varians Z P-värde Lutning Median Förändring
/år (%) 

Siktdjup Sommen 56 123 3858,333 1,964 0,050 0,07 7,5 1,0 
 Bönnern 68 79 4263,667 1,195 0,232 0,01 1,4 - 
 Näfssjön 25 10 528,667 0,391 0,695 0,02 3,5 - 
 Glan 96 373 13368,33 3,217 0,001 0,04 2 1,9 
 Kisasjön Norra 39 29 948,333 0,909 0,363 0,04 1,9 - 
 Åsunden 54 141 3018,333 2,548 0,011 0,06 4,2 1,4 
 Horsfjärden 26 24 566,667 0,966 0,334 0,06 6,5 - 
 Roxen Södra 48 97 963 3,094 0,002 0,03 1,8 1,6 
 Roxen 80 275 7768,333 3,109 0,002 0,04 1,8 2,5 
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 Motala Vattenv. 40 52 943,333 1,660 0,097 0,15 8,9 - 
 Stora Vänstern 41 86 1227,333 2,426 0,015 0,04 3,1 1,4 
 Asplången 35 15 401,667 0,699 0,485 0 0,4 - 
 Östra Lägern 54 137 3179,667 2,412 0,016 0,09 4,6 2,0 
 Båtsjön 73 208 3380 3,561 < 0,001 0,02 1 1,9 
 Ärlången 40 18 691,333 0,647 0,518 0,01 2,8 - 
 Södra Teden 44 -19 707 -0,677 0,498 0 0,5 - 
 Yxningen 60 149 3781 2,407 0,016 0,09 5,1 1,8 
 Avern 19 16 173,333 1,139 0,255 0,01 1,5 - 

 

4.3.2 Syrgas 
Resultatet från trendanalysen visar på att det finns en trend i syrgas (p < 0,05) i tre sjöar utav 
17 (se tabell 6). I sjön Motala Vattenverk finns en positiv trend som tenderar att öka med ca 
0,6 % per år. I sjöarna Östra Lägern och Ärlången finns en negativ trend som tenderar att 
minska med ca 1,6 till 2,4 % per år. I Ärlången hittas den största procentuella förändring av 
syrgas. 
 
Tabell 6: Resultat från trendanalys för Syrgas. 

Variabel 
(mg/l) 

Sjö N S Varians Z P-värde Lutning Median Förändring
/år (%) 

Syrgas Sommen 41 -5 2193,667 -0,085 0,932 0 9,9 - 
 Bönnern 53 22 1883,333 0,484 0,628 0,04 9,1 - 
 Näfssjön 29 -41 961 -1,290 0,197 -0,06 2,6 - 
 Glan 105 97 8481 1,042 0,297 0,03 9,4 - 
 Kisasjön Norra 21 -18 245,333 -1,085 0,278 -0,05 5 - 
 Åsunden 42 -29 1931,667 -0,637 0,524 -0,02 8,9 - 
 Horsfjärden 21 -7 301,667 -0,345 0,730 -0,03 7,7 - 
 Roxen Södra 20 2 66,667 0,122 0,903 0,10 11,3 - 
 Roxen 50 11 979 0,320 0,749 0,01 10,5 - 
 Motala Vattenv. 41 62 689,333 2,323 0,020 0,07 12,3 0,6 
 Stora Vänstern 43 -52 2322,667 -1,058 0,290 -0,06 6,3 - 
 Asplången 6 4 7,333 1,108 0,268 2,83 7,7 - 
 Östra Lägern 38 -110 1742,667 -2,611 0,009 -0,12 7,7 -1,6 
 Båtsjön 36 -10 693,333 -0,342 0,733 -0,02 7,1 - 
 Ärlången 31 -100 1362,667 -2,682 0,007 -0,17 7,1 -2,4 
 Yxningen 40 51 1827 1,170 0,242 0,02 10,9 - 
 Avern 22 -26 344 -1,348 0,178 -0,38 2,3 - 

 

4.3.3 Fosfatfosfor 
Trendanalysen antyder att det finns en minskande trend av fosfatfosfor (p < 0,05) i sjöarna 
Roxen Södra, Båtsjön och södra Teden (se tabell 7). Fosfatfosfor tenderar att minska med ca 
2,3 till 11 % per år. Den största procentuella förändring av fosfatfosfor hittas i Båtsjön. 
 
Tabell 7: Resultat från trendanalys för Fosfatfosfor. 

Variabel 
(µg/l) 

Sjö N S Varians Z P-värde Lutning Median Förändring
/år (%) 

Fosfat-P Bönnern 45 8 691,333 0,266 0,790 0 9 - 
 Glan 75 4 2327,333 0,062 0,950 0 13 - 
 Kisasjön Norra 40 -17 491 -0,722 0,470 -0,33 10 - 
 Roxen Södra 42 -50 556 -2,078 0,038 -0,18 8 -2,3 
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 Roxen 55 -48 1045,333 -1,454 0,146 0 6 - 
 Asplången 46 34 785,333 1,178 0,239 2,83 79 - 
 Båtsjön 45 -82 727,333 -3,003 0,003 -3,19 29 -11 
 Södra Teden 52 -94 1070 -2,843 0,004 -4,17 81,5 -5,1 
 Avern 6 -3 3,667 -1,044 0,296 -0,25 5 - 

 

4.3.4 Totalfosfor 
Trendanalysen indikerar att det finns en minskande trend av totalfosfor (p < 0,05) i sjöarna 
Sommen, Kisasjön Norra, Åsunden, Horsfjärden, Roxen Södra, Roxen, Båtsjön, Ärlången och 
Södra Teden (se tabell 8). Totalfosfor tenderar att minska med ca 1,3 till 5,9 % per år. I sjön 
Båtsjön hittas den största procentuella förändring av totalfosfor. I Östra Lägern visar p-värdet 
att det finns en signifikant trend (p = 0,010), men eftersom lutningen är 0 kan inte den 
procentuella förändringen per år beräknas. 
 
Tabell 8: Resultat från trendanalys för Totalfosfor. 

Variabel 
(µg/l) 

Sjö N S Varians Z P-värde Lutning Median Förändring
/år (%) 

Total-P Sommen 65 -153 3609,667 -2,530 0,011 -0,13 7 -1,8 
 Bönnern 78 -50 3968 -0,778 0,437 -0,11 28 - 
 Näfssjön 29 -43 717,667 -1,568 0,117 -0,26 12 - 
 Glan 107 -23 8939,667 -0,233 0,816 -0,04 36 - 
 Kisasjön Norra 46 -73 777,667 -2,582 0,010 -1 31,5 -3,2 
 Åsunden 65 -168 3724,667 -2,736 0,006 -0,25 12 -2,1 
 Horsfjärden 29 -63 721 -2,309 0,021 0,30 7 -4,2 
 Roxen Södra 67 -272 4825,333 -3,901 <0,001 -1,53 33 -4,7 
 Roxen 88 -199 4999 -2,800 0,005 -0,59 30 -2,0 
 Asplången 65 -14 2236,667 -0,275 0,783 -0,44 130 - 
 Östra Lägern 63 -136 2750,667 -2,574 0,010 0 10 0 
 Båtsjön 86 -405 5190,333 -5,608 <0,001 -4,10 69 -5,9 
 Ärlången 52 -99 1631 -2,427 0,015 -0,32 24 -1,3 
 Södra Teden 71 -150 2720,667 -2,857 0,004 -4 180 -2,2 
 Avern 23 -8 290 -0,411 0,681 -0,33 23,5 - 

 

4.3.5 Nitrat+Nitrit-N 
Resultatet från trendanalysen visar på att det finns en ökande trend av Nitrat+Nitrit-N (p < 
0,05) i sjöarna Åsunden, Roxen Södra, Roxen och Motala Vattenverk (se tabell 9). 
Nitrat+Nitrit-N tenderar att öka med ca 2,0 till 9,4 % per år. Den största procentuella 
förändring av Nitrat+Nitrit-N hittas i sjön Åsunden. 
 
Tabell 9: Resultat från trendanalys för Nitrat+Nitrit-N. 

Variabel 
(µg/l) 

Sjö N S Varians Z P-värde Lutning Median Förändring
/år (%) 

Nitrat+ Bönnern 11 -2 44 -0,151 0,880 -4 100 - 
Nitrit-N Näfssjön 11 3 19 0,459 0,646 0 86 - 

 Glan 35 39 534,333 1,644 0,100 22,5 280 - 
 Kisasjön Norra 6 -1 3,667 0 1 0 110 - 
 Åsunden 11 15 47,667 2,028 0,043 3,75 40 9,4 
 Roxen Södra 35 42 337,333 2,232 0,026 23,8 360 7,0 
 Roxen 35 38 330,667 2,035 0,042 9,29 250 3,7 
 Motala Vattenv. 17 19 50,333 2,537 0,011 10 500 2,0 
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 Stora Vänstern 11 1 44,333 0 1 0 130 - 
 Asplången 29 20 303,333 1,091 0,275 32,3 795 - 
 Östra Lägern 11 4 16,667 0,735 0,462 0 10 - 
 Båtsjön 11 -1 47 0 1 0 20 - 
 Södra Teden 29 -4 182 -0,222 0,824 0 140 - 
 Yxningen 9 -5 18,333 -0,934 0,350 -0,63 120 - 
 Avern 12 5 28,333 0,751 0,452 0 160 - 

 

4.3.6 Ammonium-N 
I sjön Östra Lägern visar p-värdet att det finns en signifikant trend (p = 0,046), men eftersom 
lutningen är 0 kan inte den procentuella förändringen per år beräknas (se tabell 10). I de 
övriga sjöarna antyder trendanalysen att det inte finns någon trend av ammonium (p > 0,05). 
 
Tabell 10: Resultat från trendanalys för Ammonium-N. 

Variabel 
(µg/l) 

Sjö N S Varians Z P-värde Lutning Median Förändring
/år (%) 

NH4-N Sommen 40 -43 481 -1,915 0,055 0 20 - 
 Bönnern 45 -43 891,667 -1,407 0,160 -1,43 50 - 
 Näfssjön 6 0 7,333 0 1 7,25 35,5 - 
 Glan 52 -19 1032,333 -0,560 0,575 0 40 - 
 Kisasjön Norra 46 -49 765 -1,735 0,083 -1 33,5 - 
 Roxen Södra 54 11 1207 0,288 0,773 0,26 120 - 
 Roxen 55 26 1225,333 0,714 0,475 0 51 - 
 Stora Vänstern 27 16 220 1,011 0,312 0,44 20 - 
 Asplången 40 -19 623 -0,721 0,471 -1,47 71 - 
 Östra Lägern 39 -42 421,333 -1,997 0,046 0 20 0 
 Båtsjön 45 -23 719,667 -0,820 0,412 -0,55 60 - 
 Ärlången 39 -16 539,333 -0,646 0,518 0 30 - 
 Södra Teden 46 46 780,667 1,611 0,107 2,46 59,5 - 
 Yxningen 46 -40 683,333 -1,492 0,136 0 14 - 
 Avern 6 2 7,333 0,369 0,712 33 66 - 

 

4.3.7 Totalkväve 
Resultatet från trendanalysen indikerar att det finns en trend i totalkväve (p < 0,05) i sex sjöar 
utav 18 (se tabell 11). I sjön Motala Vattenverk finns en positiv trend som tenderar att öka 
med ca 1,5 % per år. I sjöarna Glan, Åsunden, Båtsjön, Ärlången och Yxningen finns en 
negativ trend som tenderar att minska med ca 0,8 till 2,3 % per år. I Båtsjön hittas den största 
procentuella förändring av totalkväve. 
 
Tabell 11: Resultat från trendanalys för Totalkväve. 

Variabel 
(µg/l) 

Sjö N S Varians Z P-värde Lutning Median Förändring
/år (%) 

Total-N Sommen 65 -54 3774 -0,863 0,388 -1,45 350 - 
 Bönnern 78 -28 3984,667 -0,428 0,669 -2,20 780 - 
 Näfssjön 29 -31 737 -1,105 0,269 -5,92 450 - 
 Glan 107 -217 8908,333 -2,289 0,022 -6,34 835 -0,8 
 Kisasjön Norra 46 -46 783,333 -1,608 0,108 -6,97 600 - 
 Åsunden 65 -167 3765 -2,705 0,007 -7,10 500 -1,4 
 Horsfjärden 29 -45 736,333 -1,621 0,105 -5,63 310 - 
 Roxen Södra 65 43 2245 0,886 0,375 1,56 840 - 
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 Roxen 88 -85 6693 -1,027 0,305 -5,28 840 - 
 Motala Vattenv. 107 460 11850 4,217 <0,001 9,29 635 1,5 
 Stora Vänstern 50 55 2209 1,149 0,251 2,86 475 - 
 Asplången 65 16 2241,333 0,317 0,751 5,57 1500 - 
 Östra Lägern 64 -68 3576 -1,120 0,263 -1,85 400 - 
 Båtsjön 82 -247 7672,333 -2,808 0,005 -28,6 1245 -2,3 
 Ärlången 52 -106 1643,333 -2,590 0,010 -9,17 600 -1,5 
 Södra Teden 71 -17 2723,667 -0,307 0,759 -6,25 1960 - 
 Yxningen 70 -230 3630,667 -3,801 <0,001 -8,28 390 -2,1 
 Avern 23 4 290 0,176 0,860 2,5 815 - 

 

4.3.8 Klorofyll 
Trendanalysen visar på att det inte finns några trender av klorofyll (p > 0,05) i samtliga sjöar 
där en trendanalys har varit möjlig att genomföra (se tabell 12). 
 
Tabell 12: Resultat från trendanalys för Klorofyll. 

Variabel 
(µg/l) 

Sjö n S Varians Z P-värde Lutning Median Förändring
/år (%) 

Klorofyll Bönnern 9 -13 91 -1,258 0,208 -1,21 8,5 - 
 Näfssjön 9 -15 88,333 -1,490 0,136 -0,63 3,4 - 
 Glan 35 -33 323,667 -1,779 0,075 -0,46 6,5 - 
 Roxen Södra 22 17 89 1,696 0,090 0,87 11,7 - 
 Roxen 35 -19 340,333 -0,976 0,329 -0,26 8,8 - 
 Stora Vänstern 9 16 92 1,564 0,118 0,46 3,9 - 
 Östra Lägern 10 8 87,333 0,749 0,454 0,06 2,5 - 
 Båtsjön 9 -4 92 -0,313 0,754 -2,15 52,4 - 
 Ärlången 9 8 92 0,730 0,466 0,46 9,6 - 
 Avern 9 -14 92 -1,355 0,175 -2,49 12,6 - 

 

4.3.9 Kvävefosforkvot 
Resultatet från trendanalysen antyder att det finns en ökande trend av kvävefosforkvoten (p < 
0,05) i sjöarna Roxen Södra och Båtsjön (se tabell 13). Kvävefosforkvoten tenderar att öka 
med ca 1,9 till 2,8 % per år. Den största procentuella förändring av kvävefosforkvot hittas i 
sjön Roxen Södra. 
 
Tabell 13: Resultat från trendanalys för Kvävefosforkvot. 

Variabel 
(µg/l) 

Sjö n S Varians Z P-värde Lutning Median Förändring
/år (%) 

Tot-N/  Sommen 49 28 1687,333 0,657 0,511 0,29 41,7 - 
Tot-P Bönnern 78 0 3990,667 0 1 0 28,1 - 

 Näfssjön 28 21 666,333 0,775 0,438 0,23 35,2 - 
 Glan 107 -126 13402 -1,080 0,280 -0,16 23,6 - 
 Kisasjön Norra 46 50 1110,667 1,470 0,141 0,42 22,7 - 
 Åsunden 62 17 3261,667 0,280 0,779 0,09 40,5 - 
 Horsfjärden 24 -2 423,333 -0,049 0,961 -0,09 42,0 - 
 Roxen Södra 64 267 3356,333 4,591 <0,001 0,77 27,5 2,8 
 Roxen 86 82 6671,333 0,992 0,321 0,17 25,7 - 
 Asplången 64 -11 2141,667 -0,216 0,829 -0,01 12,0 - 
 Östra Lägern 33 15 603,667 0,570 0,569 0,11 30,0 - 
 Båtsjön 81 182 4396,667 2,730 0,006 0,30 15,7 1,9 
 Ärlången 52 -11 1649 -0,246 0,805 -0,10 27,8 - 
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 Södra Teden 71 100 2728,667 1,895 0,058 0,15 12,7 - 
 Avern 23 11 291 0,586 0,558 0,41 30,5 - 

 

4.4 Skattning av styrkan 
Resultatet från skattningen av styrkan i sjöarna presenteras för varje utvald variabel i de sjöar 
som valts utifrån deras lokalisering i recipientkontrollprogrammets delavrinningsområden. I 
ett fall när p-värdet < 0,05, d.v.s. visar på att det existerar en trend, har inte den procentuella 
förändringen per år kunnat beräknas eftersom lutningen är 0. Detta fall är variabeln 
ammonium i sjön Sommen. Flera simuleringar har gjorts för att skatta styrkan för varje 
enskild variabel och ett signifikant p-värde har sökts. I vissa fall har dock inte ett signifikant 
p-värde (p < 0,05) kunnat nås och istället har ett p-värde så nära 0,05 som möjligt accepterats. 
 

4.4.1 Siktdjup 
För att kunna få ett signifikant p-värde (p < 0,05) måste storleken på den procentuella 
förändringen för variabeln siktdjup vara mellan ca 1 och 4,1 % per år, beroende på vilken sjö 
som är i fokus (se tabell 14). Den största effektstorleken som krävs för att få ett signifikant p-
värde hittas i Kisasjön Norra. 
 
Tabell 14: Resultat från skattning av styrkan för Siktdjup. 

Variabel 
(m) 

Sjö n S Varians Z P-värde Lutning Median Förändring
/år (%) 

Siktdjup Sommen 56 123 3858,333 1,964 0,050 0,07 7,5 1,0 
 Bönnern 68 132 4455,333 1,963 0,050 0,02 1,6 1,4 
 Näfssjön 25 46 533,333 1,949 0,051 0,08 4,2 1,9 
 Glan 96 -205 10867,67 -1,957 0,050 -0,01 1,2 -1,2 
 Kisasjön Norra 39 62 976,667 1,952 0,051 0,08 2,0 4,1 
 Motala Vattenv. 40 60 906,667 1,959 0,050 0,17 8,8 1,9 
 Asplången 35 42 422,667 1,994 0,046 0,02 0,5 2,8 
 Båtsjön 73 114 3474,667 1,917 0,055 0,01 0,9 1,4 
 Ärlången 40 53 707 1,956 0,051 0,03 3,0 1,1 

 

4.4.2 Syrgas 
Vid en procentuell förändring på mellan ca 0,6 och 41 % per år fås ett signifikant p-värde (p < 
0,05). Den största effektstorleken som krävs för att påvisa en trend hittas i Asplången (se 
tabell 15). 
 
Tabell 15: Resultat från skattning av styrkan för Syrgas. 

Variabel 
(mg/l) 

Sjö n S Varians Z P-värde Lutning Median Förändring
/år (%) 

Syrgas Sommen 41 100 2546 1,962 0,050 0,10 10,9 0,9 
 Bönnern 53 88 1887,333 2,003 0,045 0,12 9,8 1,2 
 Näfssjön 29 -62 946,667 -1,983 0,047 -0,12 2,2 -5,4 
 Glan 105 211 11576,33 1,952 0,051 0,07 9,4 0,7 
 Kisasjön Norra 21 -31 249 -1,901 0,057 -0,13 4,8 -2,7 
 Motala Vattenv. 41 -52 696 -1,933 0,053 -0,08 9,5 -0,9 
 Asplången 6 6 7,333 1,846 0,065 3,83 9,4 41 
 Båtsjön 36 -53 694,333 -1,973 0,048 -0,12 6,0 -2,0 
 Ärlången 31 60 926 1,939 0,053 0,07 11,2 0,6 
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4.4.3 Fosfatfosfor 
För att kunna få ett signifikant p-värde (p < 0,05) måste storleken på den procentuella 
förändringen för variabeln fosfatfosfor vara mellan ca 2,2 och 9,8 % per år, beroende på 
vilken sjö som är i fokus (se tabell 16). Den största effektstorleken som krävs för att påvisa en 
trend hittas i Kisasjön Norra. I Glan krävs endast en väldigt liten procentuell förändring för att 
ett signifikant p-värde ska erhållas. 
 
Tabell 16: Resultat från skattning av styrkan för Fosfatfosfor. 

Variabel 
(µg/l) 

Sjö n S Varians Z P-värde Lutning Median Förändring
/år (%) 

Fosfat-P Bönnern 45 54 731,333 1,960 0,050 0,23 10,5 2,2 
 Glan 75 -108 2917,333 -1,981 0,048 -3,7E-08 14 -0,0000003 
 Kisasjön Norra 40 -46 500 -2,012 0,044 -0,67 6,8 -9,8 
 Asplången 46 57 784,333 2 0,046 2,15 84 2,9 
 Båtsjön 45 -54 731,333 -1,960 0,050 -2,40 36,4 -6,6 

 

4.4.4 Totalfosfor 
För att kunna påvisa att det finns en trend måste storleken på den procentuella förändringen 
för variabeln totalfosfor vara mellan ca 0,8 och 2,7 % per år (se tabell 17). Den största 
effektstorleken som krävs för att få ett signifikant p-värde (p < 0,05) hittas i Kisasjön Norra. 
 
Tabell 17: Resultat från skattning av styrkan för Totalfosfor. 

Variabel 
(µg/l) 

Sjö n S Varians Z P-värde Lutning Median Förändring
/år (%) 

Total-P Sommen 65 -123 3701 -2,005 0,045 -0,13 7 -1,8 
 Bönnern 78 -124 3990,667 -1,947 0,052 -0,31 26 -1,2 
 Näfssjön 29 -54 735,333 -1,954 0,051 -0,26 12 -2,2 
 Glan 107 -188 8961,333 -1,975 0,048 -0,30 34 -0,9 
 Kisasjön Norra 46 -56 787,333 -1,960 0,050 -0,88 32,3 -2,7 
 Asplången 65 -94 2247,333 -1,962 0,050 -2,31 115,5 -2,0 
 Båtsjön 86 -141 5211,667 -1,939 0,052 -1,48 110 -1,3 
 Ärlången 52 79 1649 1,921 0,055 0,26 31,7 0,8 

 

4.4.5 Nitrat+Nitrit-N 
Vid en procentuell förändring på mellan ca 1,5 och 200 % per år fås ett signifikant p-värde (p 
< 0,05). De största effektstorlekarna som krävs för att påvisa en trend hittas i Kisasjön Norra 
och i Bönnern (se tabell 18). 
 
Tabell 18: Resultat från skattning av styrkan för Nitrat+Nitrit-N. 

Variabel 
(µg/l) 

Sjö n S Varians Z P-värde Lutning Median Förändring
/år (%) 

Nitrat+ Bönnern 11 -15 45 -2,087 0,037 -25,42 61,1 -42 
Nitrit-N Näfssjön 11 17 67,667 1,945 0,052 19,50 161,1 12 

 Glan 35 48 602,667 1,915 0,056 26,15 329,6 7,9 
 Kisasjön Norra 6 -6 7,333 -1,846 0,065 -60 30 -200 
 Motala Vattenv. 17 15 52,333 1,935 0,053 7,65 498,8 1,5 
 Asplången 29 38 369,333 1,925 0,054 47,27 580 8,2 
 Båtsjön 11 14 47,333 1,890 0,059 2,50 31,9 7,8 
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4.4.6 Ammonium-N 
För att kunna påvisa att det finns en trend måste storleken på den procentuella förändringen 
för variabeln ammonium vara mellan ca 1,7 och 57 % per år, beroende på vilken sjö som är i 
fokus (se tabell 19). Den största effektstorleken som krävs för att få ett signifikant p-värde (p 
< 0,05) hittas i Näfssjön. I sjön Sommen har inte effektstorleken på den procentuella 
förändringen kunnat beräknas eftersom lutningen är 0. 
 
Tabell 19: Resultat från skattning av styrkan för Ammonium-N. 

Variabel 
(µg/l) 

Sjö n S Varians Z P-värde Lutning Median Förändring
/år (%) 

NH4-N Sommen 40 -43 481 -1,915 0,055 0 20 0 
 Bönnern 45 -64 1026,667 -1,966 0,049 -2,13 37,6 -5,7 
 Näfssjön 6 6 7,333 1,846 0,065 367,25 640 57 
 Glan 52 -66 1074,667 -1,983 0,047 -0,60 34,6 -1,7 
 Kisasjön Norra 46 -58 778 -2,044 0,041 -1 33,5 -3,0 
 Asplången 40 -50 626 -1,958 0,050 -3,07 56,4 -5,4 
 Båtsjön 45 -53 730,333 -1,924 0,054 -2,55 43 -5,9 
 Ärlången 39 48 570 1,969 0,049 2,20 48,6 4,5 

 

4.4.7 Totalkväve 
För att kunna få ett signifikant p-värde (p < 0,05) måste storleken på den procentuella 
förändringen för variabeln totalkväve vara mellan ca 0,7 och 3 % per år (se tabell 20). Den 
största effektstorleken som krävs för att kunna påvisa en trend hittas i Näfssjön. 
 
Tabell 20: Resultat från skattning av styrkan för Totalkväve. 

Variabel 
(µg/l) 

Sjö n S Varians Z P-värde Lutning Median Förändring
/år (%) 

Total-N Sommen 65 -125 3787,667 -2,015 0,044 -3,45 328 -1,1 
 Bönnern 78 -126 3992,667 -1,978 0,048 -11,30 704,2 -1,6 
 Näfssjön 29 -54 740 -1,948 0,051 -11,92 391,5 -3,0 
 Glan 107 -187 8950,333 -1,966 0,049 -6,34 850 -0,8 
 Kisasjön Norra 46 -56 787,333 -1,960 0,050 -9,27 567,4 -1,6 
 Motala Vattenv. 107 193 9539 1,966 0,049 3,59 486 0,7 
 Asplången 65 94 2249,333 1,961 0,050 18,37 1618,4 1,1 
 Båtsjön 82 -168 7258 -1,960 0,050 -21,57 1357,9 -1,6 
 Ärlången 52 -80 1646 -1,947 0,052 -7,17 625,8 -1,2 

 

4.4.8 Klorofyll 
Vid en procentuell förändring på mellan ca 7,7 och 630 % per år fås ett signifikant p-värde (p 
< 0,05). De största effektstorlekarna som krävs för att påvisa en trend hittas i Båtsjön, 
Bönnern och i Näfssjön (se tabell 21). 
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Tabell 21: Resultat från skattning av styrkan för Klorofyll. 
Variabel 

(µg/l) 
Sjö n S Varians Z P-värde Lutning Median Förändring

/år (%) 
Klorofyll Bönnern 9 -20 92 -1,981 0,048 -2,22 7,7 -29 

 Näfssjön 9 -20 92 -1,981 0,048 -0,73 2,6 -28 
 Glan 35 -37 331,667 -1,977 0,048 -0,46 5,9 -7,7 
 Båtsjön 9 -20 92 -1,981 0,048 -15,85 2,5 -628 
 Ärlången 9 20 92 1,981 0,048 1,46 15,8 9,3 

 

4.4.9 Kvävefosforkvot 
För att kunna få ett signifikant p-värde (p < 0,05) måste storleken på den procentuella 
förändringen för kvävefosforkvoten vara mellan ca 1,1 och 4,2 % per år beroende på vilken 
sjö som är i fokus (se tabell 22). Den största effektstorleken som krävs för att påvisa trend 
hittas i Näfssjön. 
 
Tabell 22: Resultat från skattning av styrkan för kvävefosforkvot. 

Variabel 
(µg/l) 

Sjö n S Varians Z P-värde Lutning Median Förändring
/år (%) 

Tot-N/  Sommen 49 82 1692 1,969 0,049 0,89 47,9 1,9 
Tot-P Bönnern 78 -126 3992,667 -1,978 0,048 -0,34 24,5 -1,4 

 Näfssjön 28 -52 667,333 -1,974 0,048 -0,96 23,1 -4,2 
 Glan 107 -234 13957,33 -1,972 0,049 -0,31 21,2 -1,5 
 Kisasjön Norra 46 70 1217,333 1,978 0,048 0,65 24,4 2,7 
 Asplången 64 93 2141,667 1,988 0,047 0,13 11,5 1,1 
 Båtsjön 81 -129 4397,667 -1,930 0,054 -0,19 9,8 -1,9 
 Ärlången 52 -81 1649 -1,970 0,049 -0,56 22,2 -2,5 

 

5 Diskussion 
Det huvudsakliga syftet med studien var att med hjälp av icke-parametriska statistiska 
metoder undersöka om Motala Ströms Vattenvårdsförbunds recipientkontrollprogram kan 
detektera en miljöförändring. Mer specifikt undersöktes om det fanns några statistiska bevis 
på en uppåtgående eller nedåtgående trend i datamaterialet från recipientkontrollprogrammet 
och en skattning av styrkan genomfördes för att se hur stora trender det givna datamaterialet 
egentligen kan visa. Studien genomfördes därför att det, i samband med implementering av 
EU:s nya ramdirektiv för vatten, har beslutats att Motala Ströms Vattenvårdsförbunds 
recipientkontrollprogram ska utvärderas och omformas för att vara anpassbar till 
miljökvalitetsmål och eventuella krav som direktivet ställer. 
 
Huvudsyftet för recipientkontrollen är att följa förändringar i vattenkvalitet, d.v.s. att belägga 
trender och om detta syfte inte kan uppnås på ett adekvat sätt så bör 
recipientkontrollprogrammet ses över. Kanske måste förändringar göras i provfrekvensen, val 
av provtagningslokaler, val av vilka variabler som ingår i programmet och/eller så måste 
kanske de analystekniker som används för att mäta vattenvariablerna bytas ut. Dessa möjliga 
förändringar bör avvägas i förhållande till om de specificerade miljöförändringar, som 
programmet syftar till att kunna detektera, har en liten eller stor chans att vara statistiskt 
signifikanta (Nicholson och Fryer, 1992). 
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5.1 Värden rapporterade under detektionsgränsen och antal observationer 
I nio utav 18 analyserade sjöar kan inte en trendanalys genomföras för variabeln fosfatfosfor 
eftersom mer än 50 % av observationerna är rapporterade som ”mindre än” den analytiska 
detektionsgränsen (se tabell 3). Om variabeln fosfatfosfor fortsättningsvis ska ingå i Motala 
Ströms Vattenvårdsförbunds recipientkontrollprogram så bör denna modifieras på ett eller 
annat sätt. Om möjlighet finns skulle eventuellt analystekniken som används för att mäta 
fosfatfosfor kunna bytas ut mot en teknik som kan uppmäta lägre halter av fosfatfosfor. I 
annat fall bör det ifrågasättas om den fastställda provfrekvensen i dessa sjöar är rimlig i och 
med att fosfatfosforhalten i mer än 50 % av observationerna är för låga för att kunna 
uppmätas. I de andra variablerna som också har mer än 50 % av observationerna rapporterade 
som ”mindre än” den analytiska detektionsgränsen (se tabell 3) bör likvärdigt övervägande 
göras. 
 
För variabeln siktdjup så är flera av observationerna i recipientkontrollprogrammet 
rapporterade som ”större än” värden, oberoende av vilken sjö som undersökts. I en sjö är 
detektionsgränsen för siktdjupet sjöns botten och ”större än” observationerna har inget som 
helst informationsvärde. Mer information behövs alltså om avståndet från vattenytan till 
botten vid den aktuella provtagningsplatsen för att avgöra om denna plats i sjön är lämplig att 
provta eller om en annan plats i sjön är mer lämplig. Det påpekas dock, i det nuvarande 
recipientkontrollprogrammet, att de djup i de lokaler där provtagning sker bör noteras 
eftersom dessa är osäkra (SRK MSV, 2001). 
 
För att en trendanalys överhuvudtaget ska kunna genomföras behövs ett antal observationer 
och ju större antal observationer desto trovärdigare resultat erhålls från trendanalysen (Hirsch 
et al., 1982). Antalet observationer av variabeln klorofyll i sjöarna Kisasjön Norra, Asplången 
och Södra Teden är alldeles för få (3 st.) för att en trendanalys ska kunna genomföras. I detta 
fall är det tydligt att recipientkontrollprogrammet inte når dess huvudmål med att kunna 
belägga en trend. 
 

5.2 Trender i datamaterialet 
Resultatet från trendanalysen visar att det finns en signifikant trend i 36 utav 132 genomförda 
trendanalyser. I två fall har ett signifikant p-värde erhållits, men ingen procentuell förändring 
har kunnat beräknas eftersom lutningen var 0. Detta beror troligtvis på att 50 % eller mer av 
alla observationer har ett och samma värde. Dessa två fall är variablerna totalfosfor och 
ammonium i sjön Östra Lägern. 
 
I sjöarna Bönnern, Näfssjön, Asplången och Avern har ingen signifikant trend kunnat påvisas i 
någon av de variabler som analyserats. 
 
I sjöarna Horsfjärden, Kisasjön Norra och Stora Vänstern har endast en signifikant trend 
kunnat påvisas. Totalfosforn i Horsfjärden tenderar att minska med ca 4,2 % per år och 
totalfosforn i Kisasjön Norra tenderar att minska med ca 3,2 % per år. Siktdjupet i Stora 
Vänstern tenderar att öka med ca 1,4 % per år. 
 
I sjöarna Sommen, Glan, Östra Lägern, Södra Teden och Yxningen hittades enbart två 
signifikanta trender. Siktdjupet i Sommen tenderar att minska med ca 1 % per år och 
totalfosforn tenderar också att minska men med ca 1,8 % per år. Siktdjupet i sjön Glan 
tenderar att öka med ca 1,9 % per år och totalkväve tenderar att minska med ca 0,8 % per år. 
Siktdjupet i Östra Lägern tenderar att öka med ca 2 % per år och syrgashalten i Östra Lägern 
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tenderar att minska med ca 1,6 % per år. Fosfatfosforn i Södra Teden tenderar att minska med 
ca 5,1 % per år och totalfosforn minskar också men med ca 2,2 % per år. Siktdjupet i sjön 
Yxningen tenderar att öka med ca 1,8 % per år och totalkväve tenderar att minska med ca 2,1 
% per år. 
 
I sjöarna Roxen, Motala vattenverk och Ärlången har tre signifikanta trender påvisats. 
Siktdjupet i Roxen tenderar att öka med ca 2,5 % per år och Nitrat+Nitrit-N tenderar också att 
öka men med ca 3,7 % per år. Totalfosforn i Roxen tenderar att minska med ca 2 %. 
Syrgashalten i Motala Vattenverk tenderar att öka med ca 0,6 % per år, Nitrat+Nitrit-N 
tenderar också att öka men med 2 % per år och likaså ökar totalkväve med ca 1,5 % per år. I 
Ärlången tenderar syrgashalten att minska med ca 2,4 % per år, totalfosforn tenderar också att 
minska men med ca 1,3 % per år och likaså minskar totalkväve med 1,5 % per år. 
 
I sjön Åsunden har fyra signifikanta trender hittats. Siktdjupet i Åsunden tenderar att öka med 
ca 1,4 % per år och Nitrat+Nitrit-N tenderar också att öka men med 9,4 % per år. Totalfosforn 
i Åsunden tenderar att minska med 2,1 % per år och totalkväve tenderar också att minska men 
med 1,4 % per år. 
 
I sjöarna Roxen Södra och Båtsjön har fem signifikanta trender påvisats. Siktdjupet i Roxen 
Södra tenderar att öka med ca 1,6 %, Nitrat+Nitrit-N tenderar också att öka men med ca 6,6 % 
och likaså ökar kvävefosforkvoten med ca 2,8 %. Fosfatfosforn i Roxen Södra tenderar att 
minska med ca 2,3 % per år och totalfosforn tenderar också att minska men med ca 4,7 % per 
år. Siktdjupet och kvävefosforkvoten i Båtsjön tenderar att öka med 1,9 % per år. 
Fosfatfosforn i Båtsjön tenderar att minska med ca 11 % per år, totalfosforn tenderar också att 
minska men med ca 5,9 % per år och likaså minskar totalkväve med ca 2,3 % per år. 
 
Det kan ifrågasättas varför vissa sjöar uppvisar endast få eller inga trender alls. Kan det bero 
på att det är för få observationer eller för korta tidsserier i dessa sjöar? Självklart spelar detta 
stor roll i trendanalysen. Speciellt för variablerna klorofyll och Nitrat+Nitrit-N kan antalet 
observationer och tidsperiodens längd ha påverkat trendanalysresultatet. I alla sjöar, där 
endast en eller inga trender alls har påträffats, är antalet observationer för klorofyll mindre än 
eller lika med 10 och tidsperioden som prover tagits är mindre eller lika med 9 år (se bilaga 
8). Samma sak gäller för variabeln Nitrat+Nitrit-N där antalet observationer i alla sjöar, utom 
Asplången, är mindre än eller lika med 16 och tidsperioden som prover tagits är mindre eller 
lika med 6 år (se bilaga 5). I Asplången är antalet observationer 70 och dessa har tagits under 
en tidsperiod på 9 år (se bilaga 5). I detta fall verkar det snarare vara tidsperioden som är för 
kort än det faktum att det är för få observationer, som kan ha bidragit till att ingen trend har 
kunnat urskiljas. Dock är det viktigt att poängtera att en frånvaro av trender i sjöarna kan ha 
en sådan enkel förklaring som att variablerna faktiskt uppvisar ett stabilt tillstånd och inte har 
förändrats nämnvärt över tiden. 
 
Det är viktigt att påpeka att även fast trendanalysen påvisar att det faktiskt finns en trend så är 
det svårt att säkerställa vad som orsakar denna trend eftersom det finns många yttre faktorer 
som kan påverka variabeln i fråga. Exempel på sådana faktorer kan vara temperatur, 
nederbörd eller vattenflöde (Helsel och Hirsch, 1992). För att reducera denna påverkan som 
kan ge missvisande trendanalysresultat bör sambandet mellan den beroende variabeln och den 
faktor som kan antas påverka den beroende variabeln utvärderas. Detta samband har inte 
undersökts i denna studie och det kan leda till ett resultat som är mindre informativt än vad 
det skulle kunna vara. 
 



Catrin Samuelsson  2003-06-03 
Miljövetarprogrammet   

 26

5.3 Hur stora trender kan recipientkontrollprogrammet detektera? 
Resultatet från trendanalysen indikerar på att i 94 fall utav 132 genomförda trendanalyser har 
ingen signifikant trend kunnat påvisas och det är därför av stor vikt att ifrågasätta styrkan. Hur 
stora måste trenderna vara för att det givna datamaterialet ska ge ett signifikant p-värde? Detta 
diskuteras nedan för varje enskild variabel i de nio sjöarna där en skattning av styrkan 
genomförts. Det är viktigt att påpeka att effektstorleken som krävs för att det givna 
datamaterialet ska kunna visa på en signifikant trend enbart är en uppskattning. Det är också 
viktigt att poängtera att i de fall där det inte krävs en väldigt stor effektstorlek, för att en 
signifikant trend ska kunna påvisas genom datamaterialet, så bör det ändå utvärderas om de 
magnituder på trender som kan detekteras är tillräckliga för att recipientkontrollprogrammet 
ska kunna uppfylla sitt syfte. 
 

5.3.1 Siktdjup 
För att recipientkontrollprogrammet ska kunna detektera en trend i sjön Kisasjön Norra måste 
siktdjupet öka med ca 4 % per år, förutsatt en provfrekvens på 4 ggr/år och en tidsperiod på 
13 år (se bilaga 1). I sjön Asplången måste siktdjupet öka med ca 3 % per år för att 
programmet ska kunna detektera trenden, förutsatt en provfrekvens på 4 ggr/år och en 
tidsperiod på 13 år (se bilaga 1). I de övriga sjöarna, Sommen, Bönnern, Näfssjön, Glan, 
Motala Vattenverk, Båtsjön och Ärlången behövs endast mycket små förändringar 
(effektstorlek < 2 % per år) i siktdjupet förrän att det givna datamaterialet ska kunna visa en 
signifikant trend (se tabell 14). 
 
Resultatet visar att inga större modifieringar i recipientkontrollprogrammet krävs för 
variabeln siktdjup därför att inga större effektstorlekar krävs för att programmet ska kunna 
detektera dem. 
 

5.3.2 Syrgas 
I sjön Asplången måste syrgashalten öka med ca 40 % per år för att programmet ska kunna 
detektera trenden, förutsatt en provfrekvens på 4 ggr/år under en tidsperiod på 3 år (se bilaga 
2). I detta fall kan konstateras att den effektstorlek som krävs för att få ett signifikant p-värde 
är mycket stor och detta indikerar på att datamaterialet för syrgashalten i sjön Asplången inte 
kan användas för att belägga en trend. Detta beror säkerligen på att tidsperioden på 3 år är 
alldeles för liten för att en signifikant trend ska kunna påvisas statistiskt. 
 
För att programmet ska kunna detektera en trend i sjön Näfssjön måste syrgashalten minska 
med ca 5 % per år, förutsatt en provfrekvens på 4 ggr/år under en tidsperiod på 15 år (se 
bilaga 2) och i Kisasjön Norra måste syrgashalten minska med ca 3 % per år för att 
programmet ska kunna detektera trenden, förutsatt en provfrekvens på 4 ggr/år under en 
tidsperiod på 10 år (se bilaga 2). I de övriga sjöarna, Sommen, Bönnern, Glan, Motala 
Vattenverk, Båtsjön och Ärlången behövs endast mycket små förändringar (effektstorlek < 2 
% per år) i siktdjupet förrän att det givna datamaterialet ska kunna visa en signifikant trend 
(se tabell 15). 
 
Resultatet visar att det behövs göras förändringar i recipientkontrollprogrammet för sjön 
Asplången. Eventuellt kan en ökad provfrekvens av bottenvattnet i sjön Asplången vara 
nödvändig. 
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5.3.3 Fosfatfosfor 
För att recipientkontrollprogrammet ska kunna detektera en trend i sjön Kisasjön Norra måste 
fosfatfosforn minska med ca 10 % per år, förutsatt en provfrekvens på 4 ggr/år och en 
tidsperiod på 10 år (se bilaga 3) och i sjön Båtsjön måste fosfatfosforn minska med ca 7 % per 
år för att programmet ska kunna detektera trenden, förutsatt en provfrekvens på 4 ggr/år och 
en tidsperiod på 13 år (se bilaga 3). I sjön Glan krävs enbart en ytterst liten förändring 
(effektstorlek < 0,001) för att det givna datamaterialet ska kunna visa en signifikant trend (se 
tabell 16). I de övriga sjöarna, Bönnern och Asplången, behövs endast mycket små 
förändringar (effektstorlek < 3 % per år) i fosfatfosforn förrän att det givna datamaterialet ska 
kunna visa en signifikant trend (se tabell 16).  
 
Eventuellt kan det vara nödvändigt att göra vissa modifieringar i recipientkontrollprogrammet 
för sjön Kisasjön Norra. En procentuell förändring på ca 10 % per år kan i förhållande till 
sjöns medianvärde på 10 µg/l få en betydande påverkan på sjön ur eutrofieringssynpunkt 
(Warfvinge, 1997). 
 

5.3.4 Totalfosfor 
I sjön Kisasjön Norra måste totalfosforn minska med ca 3 % per år för att programmet ska 
kunna detektera trenden, förutsatt en provfrekvens på 4 ggr/år under en tidsperiod på 13 år (se 
bilaga 4). I de övriga sjöarna Sommen, Bönnern, Näfssjön, Glan, Asplången, Båtsjön och 
Ärlången behövs endast mycket små förändringar (effektstorlek < 3 % per år) i totalfosforn 
förrän att det givna datamaterialet ska kunna visa en signifikant trend (se tabell 17).  
 
Resultatet visar att inga större modifieringar i programmet krävs för variabeln totalfosfor 
därför att inga större effektstorlekar krävs för att programmet ska kunna detektera dem. 
 

5.3.5 Nitrat+Nitrit-N 
För att recipientkontrollprogrammet ska kunna detektera en trend av Nitrat+Nitrit-N krävs det 
överlag ganska stora effektstorlekar i alla sjöar som analyserats, undantaget är Motala 
Vattenverk (se tabell 18).  
 
I sjön Kisasjön Norra måste Nitrat+Nitrit-N halten minska med ca 200 % per år för att 
programmet ska kunna detektera trenden, förutsatt en provfrekvens på 4 ggr/år under en 
tidsperiod på 3 år (se bilaga 5). Denna effektstorlek är helt orimlig. Det givna datamaterialet 
kan inte användas för att belägga förändringar över tiden och eftersom huvudmålet för 
recipientkontrollprogrammet är att belägga en trend är datainsamlingen som gjorts hittills för 
Nitrat+Nitrit-N i Kisasjön Norra meningslös. Dock bör det påpekas att denna datainsamling 
kan vara betydelsefull om Motala Ströms Vattenvårdsförbund i framtiden fortsätter att provta 
Nitrat+Nitrit-N i Kisasjön Norra. Ifall provtagningen ska fortsätta kan eventuellt en ökad 
provfrekvens av ytvattnet i sjön vara nödvändig. 
  
I sjön Bönnern måste Nitrat+Nitrit-N halten minska med ca 40 % per år, förutsatt en 
provfrekvens på 4ggr/år under en tidsperiod på 6 år (se bilaga 5). I detta fall kan konstateras 
att den effektstorlek som krävs för att få ett signifikant p-värde är mycket stor och detta 
indikerar på att datamaterialet för Nitrat+Nitrit-N halten i Bönnern inte kan användas för att 
belägga en trend. 
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5.3.6 Ammonium-N 
I sjön Näfssjön måste ammoniumhalten öka med ca 60 % per år för att programmet ska kunna 
detektera trenden, förutsatt en provfrekvens på 4 ggr/år under en tidsperiod på 3 år (se bilaga 
6). I detta fall kan det fastställas att den effektstorlek som är nödvändig för att få ett 
signifikant p-värde är mycket stor och detta pekar på att datamaterialet för ammoniumhalten i 
Näfssjön inte kan användas för att belägga en trend. Detta beror säkerligen på att tidsperioden 
på 3 år är alldeles för liten för att en signifikant trend ska kunna påvisas statistiskt. 
 
För att programmet ska kunna detektera en trend i sjöarna Bönnern, Asplången, Båtsjön och 
Ärlången måste ammoniumhalten minska eller öka med ca 5 till 6 % per år, förutsatt en 
provfrekvens på 4 ggr/år under en tidsperiod på 13 år (se bilaga 6). I sjön Glan behövs endast 
en liten förändring (effektstorlek < 2 % per år) i ammonium förrän att det givna datamaterialet 
ska kunna visa en signifikant trend (se tabell 19). 
 
I sjön Sommen kan inte den effektstorleken som krävs för att få ett signifikant p-värde 
beräknas eftersom lutningen är 0 (se tabell 19). Detta beror troligtvis på att 50 % eller mer av 
alla observationer har ett och samma värde. 
 
Resultatet visar att det definitivt behövs göras förändringar i recipientkontrollprogrammet för 
sjön Näfssjön. Eventuellt kan en ökad provfrekvens vara nödvändig för att erhålla ett större 
antal observationer. I sjöarna Bönnern, Asplången, Båtsjön och Ärlången bör det utvärderas 
ifall dessa effektstorlekar som det givna datamaterialet kan detektera är tillräckliga för att 
uppfylla recipientkontrollens syfte. 
 

5.3.7 Totalkväve  
I sjön Näfssjön måste totalkväve minska med ca 3 % per år för att programmet ska kunna 
detektera trenden, förutsatt en provfrekvens på 4 ggr/år under en tidsperiod på 15 år (se bilaga 
7). I de övriga sjöarna Sommen, Bönnern, Glan, Kisasjön Norra, Motala vattenverk, 
Asplången, Båtsjön och Ärlången behövs endast mycket små förändringar (effektstorlek < 2 
% per år) i totalkväve förrän att det givna datamaterialet ska kunna visa en signifikant trend 
(se tabell 20). 
 
Resultatet visar att inga större modifieringar i programmet krävs för variabeln totalfosfor 
därför att inga större effektstorlekar krävs för att programmet ska kunna detektera dem. 
 

5.3.8 Klorofyll 
För att recipientkontrollprogrammet ska kunna detektera en trend av klorofyllhalten krävs det 
överlag ganska stora effektstorlekar i alla sjöar som analyserats (se tabell 21). 
 
I sjön Båtsjön måste klorofyllhalten minska med mer än 600 % per år för att programmet ska 
kunna detektera trenden, förutsatt en provfrekvens på 4 ggr/år under en tidsperiod på 9 år (se 
bilaga 8). Denna effektstorlek är helt orimlig. Det givna datamaterialet kan inte användas för 
att belägga förändringar över tiden och eftersom huvudmålet för recipientkontrollprogrammet 
är att belägga en trend är datainsamlingen som gjorts hittills för klorofyll i Båtsjön 
meningslös. Dock bör det påpekas att denna datainsamling kan vara betydelsefull om Motala 
Ströms Vattenvårdsförbund i framtiden fortsätter att provta klorofyll i Båtsjön. Ifall 
provtagningen ska fortsätta kan eventuellt en ökad provfrekvens av ytvattnet i sjön vara 
nödvändig. 
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I sjön Bönnern och Näfssjön måste klorofyllhalten minska med ca 30 % per år, förutsatt en 
provfrekvens på 4ggr/år under en tidsperiod på 9 år (se bilaga 8). I dessa fall kan konstateras 
att den effektstorlek som krävs för att få ett signifikant p-värde är mycket stor och detta 
indikerar på att datamaterialet för klorofyllhalten i sjön Bönnern och Näfssjön inte kan 
användas för att belägga en trend. 
 

5.3.9 Kvävefosforkvot 
I sjön Näfssjön måste kvävefosforkvoten minska med ca 4 % per år för att programmet ska 
kunna detektera trenden, förutsatt en provfrekvens på 4 ggr/år under en tidsperiod på 15 år (se 
bilaga 4 och 7). I de övriga sjöarna Sommen, Bönnern, Glan, Kisasjön Norra, Asplången, 
Båtsjön och Ärlången behövs endast mycket små förändringar (effektstorlek < 3 % per år) i 
kvävefosforkvoten förrän att det givna datamaterialet ska kunna visa en signifikant trend (se 
tabell 22). 
 
Resultatet visar att inga större modifieringar i programmet krävs för att en trend i kvävefosfor 
ska kunna detekteras. 
 

5.3.10 Sammanfattning 
Skattning av styrkan, på hur stora trender som datamaterialet från Motala Ströms 
vattenvårdsförbunds recipientkontrollprogram faktiskt kan detektera, visar tydligt att framför 
allt variablerna syrgas, Nitrat+Nitrit-N, ammonium och klorofyll bör utvärderas närmare vad 
gäller provfrekvens och tidsperiod om dessa fortsättningsvis ska ingå i 
recipientkontrollprogrammet. Detta p.g.a. att i ett flertal sjöar kan inte datamaterialet för dessa 
variabler i nuläget användas för att belägga trender över tiden. Om inga modifieringar görs 
beträffande variablerna i fråga är det troligt att recipientkontrollprogrammet i framtiden inte 
heller kan uppfylla sitt huvudmål. 
 

5.4 Resultatvalidering 
Vid tolkning av de resultat som framkommit i denna studie är det viktigt att ta hänsyn till 
olika faktorer som kan ha påverkat resultatet i fråga. Dessa faktorer är analysmetoder och 
datainsamling, hantering av multipla detektionsgränser, variationer i provfrekvens samt 
betydelsen av att ha få eller många observationer i trendanalysen. Dessa faktorer diskuteras 
nedan. 
 
Motala Ströms Vattenvårdsförbund har varit verksam under en lång tid, närmare 48 år (MSV, 
2003) och under denna tidsperiod har flera olika laboratorier varit inblandande i analysen av 
de variabler som ingår i recipientkontrollprogrammet och flera analysmetoder som använts 
har ändrats (Redell, 2003). Detta kan självklart ha en betydande påverkan på de analysresultat 
som rapporterats in till förbundet eftersom analysresultat från olika laboratorium kan variera 
något (IVL, 2002) samt att analysmetodiken som används avgör hur stor halt av ett ämne som 
kan uppmätas. Vattenprovtagaren har skiftat under Motala Ströms vattenvårdsförbunds 
verksamhetsperiod eftersom flera olika konsulter har anlitats (Redell, 2003) och detta kan 
också ha en betydande påverkan på de analysresultat som rapporterats in till förbundet. 
Speciellt kan variabeln siktdjup ha påverkats av att olika konsulter har anlitats som 
vattenprovtagare eftersom en bedömning av siktdjupet ofta är subjektiv. Eftersom både 
Östergötlands län och Jönköpings län verkar som dataleverantörer (IVL, 2002), i samband 
med den samordnade recipientkontrollen, kan vissa enstaka skillnader finns i datamaterialet. 
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Många koncentrationer i datamaterialet som analyserats har rapporterats som ”mindre än” den 
analytiska detektionsgränsen. Dessa värden har omdefinierats för att en trend- och 
styrkeanalys ska kunna genomföras. Denna omdefiniering kan påverka resultatet eftersom det 
finns en risk för att viktig information förloras, vilket kan innebära att en sämre styrka erhålls. 
Det finns dock andra metoder för att hantera censurerad data, än den som använts i denna 
studie, men många av dessa saknar teoretiska belägg eller bygger på kännedom om hur 
datamaterialet är fördelat (Helsel och Hirsch, 1992). I normalfallet när det gäller 
vattenkvalitetsdata från recipientkontrollen är fördelningsfunktionen inte känd och därför 
anses metoden som använts i denna studie vara den mest lämpliga, även fast den kan försämra 
styrkan. 
 
I trendanalysen är det nödvändigt att definiera vad en säsong är och i denna studie 
definierades säsongen kvartalsvis, d.v.s. fyra säsonger, eftersom större delen av det 
datamaterial som analyserats innehåller fyra observationer per år. Det är dock viktigt att 
påpeka att provtagningsfrekvensen mellan olika provtagningspunkter varierar kraftigt 
beroende på vilken variabel och vilken sjö som är i fokus (se bilaga 1-8) och detta gör att det 
statistiska underlaget inte är enhetligt. I de variabler där provtagningsfrekvensen har varit 
större än fyra observationer per år kan en sämre styrka ha erhållits från trendanalysresultaten 
och skattningen av styrkan än vad datamaterialet faktiskt ger möjlighet till. 
 
I många sjöar har antalet observationer av variablerna varit väldigt få och detta påverkar 
definitivt resultatet från trendanalysen och skattningen av styrkan. Styrkan påverkas av bland 
annat antalet observationer (Cohen, 1988) och den blir oftast bättre om ett stort antal 
observationer finns tillgängliga. Om antalet observationer är få, precis som i många fall i 
denna studie, så finns det en mindre statistisk sannolikhet för att en trend ska kunna påvisas 
(Hirsch et al.,1982). 
 
Avslutningsvis är det viktigt att poängtera ytterligare en gång att den skattning av styrkan som 
gjorts för att se hur stora trender datamaterialet från Motala Ströms Vattenvårdsförbunds 
recipientkontrollprogram verkligen kan detektera enbart är en uppskattning och resultatet bör 
därför tolkas därefter. 
 

6 Slutsatser 
Motala Ströms Vattenvårdsförbunds recipientkontroll och även den samlade 
recipientkontrollen har som ett viktigt mål att följa förändringar i vattenkvalitet, d.v.s. att 
belägga trender. Det är därför viktigt att det utformade recipientkontrollprogrammet är 
tillräckligt kraftfullt för att kunna påvisa dessa miljöförändringar. I denna studie visas att det 
behövs en del både större och mindre förändringar i Motala Ströms Vattenvårdsförbunds 
recipientkontrollprogram för att dess syfte ska kunna uppfyllas. Först och främst bör de 
variabler som har 50 % eller mer av observationerna rapporterade som ”mindre än” den 
analytiska detektionsgränsen utvärderas närmre, eftersom detta komplicerar den statistiska 
analysen av data. För det andra visar en skattning av styrkan att vissa effektstorlekar som 
krävs för att datamaterialet ska visa på en signifikant trend är helt orimliga och det givna 
datamaterialet kan i dessa fall inte användas för att belägga förändringar över tiden. Detta 
innebär i sin tur att recipientkontrollen inte kan uppfylla sitt huvudmål. Dessa orimliga 
effektstorlekar påträffades vid analys av variablerna syrgas, Nitrat+Nitrit-N, ammonium samt 
klorofyll. Om inga modifieringar görs beträffande variablerna i fråga är det troligt att 
recipientkontrollprogrammet i framtiden inte heller kan uppfylla sitt huvudmål. I slutänden är 
det dock Motala Ströms Vattenvårdsförbund och länsstyrelsen som får avgöra om magnituden 
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på de miljöförändringar, som redovisas i denna studie, är tillräckliga för att uppfylla uppsatta 
miljökvalitetsmål och eventuella krav som EU:s ramdirektiv för vatten ställer. 
 
Denna studie kan med fördel användas som bas vid en fortsatt utvärdering av Motala Ströms 
Vattenvårdsförbunds recipientkontrollprogram. Den kan också vara användbar vid andra 
liknande undersökningar av miljöövervakningsprogram, t.ex. där ändamålet är att försöka 
uppskatta hur stora miljöförändringar som ett program kan detektera. 



Catrin Samuelsson  2003-06-03 
Miljövetarprogrammet   

 32

7 Referenser 
- Bydén, S., Larsson, A-M., Olsson, M., 1996. Mäta vatten – undersökningar av sött och 

salt vatten. Andra upplagan. Institutionen för tillämpad miljövetenskap och 
Oceanografiska institutionen, Göteborgs universitet. 

- Cohen, J., 1988. Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. Second 
Edition. Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publisher. Hillsdale, New Jersey, USA. 

- Fairweather, P. G., 1991. Statistical Power and Design Requirements for 
Environmental Monitoring. Aust. J. Mar. Freshwater Res., 42, pp. 555-567. 

- Foster, J. R., 2001. Statistical power in forest monitoring. Forest Ecology and 
Management 151, pp. 211-222.  

- Grandin, U., 2002. Dataanalys och hypotesprövning för statistikanvändare. 
Institutionen för miljöanalys, SLU, Naturvårdsverket, Uppsala. 
http://www.naturvardsverket.se/dokument/mo/hbmo/del1/plan/Statistik.pdf, 021202. 

- Gerrodette, T., 1987. A Power Analysis for Detecting Trends. Ecology. 68(5), pp. 
1364-1372. The Ecological Society of America. 

- Helsel, D. R. and Cohn, T. A., 1988. Estimation of Descriptive Statistics for Multiply 
Censored Water Quality Data. Water Resources Research, Vol. 24, No. 12, pp. 1997-
2004. 

- Hirsch, R. M. and Slack, J. R., 1984. A Nonparametric Trend Test for Seasonal Data 
with Serial Dependence. Water Resources Research, Vol. 20, No. 6, pp. 727-732. 

- Hirsch, R. M., Slack, J. R. and Smith R. A., 1982. Techniques of Trend Analysis for 
Monthly Water Quality Data. Water Resources Research, Vol. 18, No. 1, pp. 107-121. 

- Helsel, D. R. and Hirsch, R. M., 1992. Statistical Methods in Water Resources. 
Studies in Environmental Science 49. Elsevier Publisher B. V. 

- IVL, 2002. Sammanställning av 40-års recipientkontroll, 1961-2000 för Motala 
Ströms Vattenvårdsförbund. Svenska Miljöinstitutet AB, Stockholm. 

- Länsstyrelsen, Östergötlands miljömålsarbete. Remissupplaga. 
http://www.e.lst.se/luftvard/miljomal_remiss.pdf, 021228. 

- MSV. Motala Ströms Vattenvårdsförbund hemsida. 
http://www.motalastrom.org/inledning.htm, 030504. 

- Motala Ströms Vattenvårdsförbunds Access databas. Länsstyrelsen i Östergötland, 
2003. 

- Mumby, P. J., 2002. Statistical power of non-parametric tests: A quick guide for 
designing sampling strategies. Marine Pollution Bulletin, 44, pp.85-87. 

- Naturvårdsverket, 1999. Bedömningsgrunder för miljökvalitet. Sjöar och vattendrag. 
Bakgrundsrapport, kemiska och fysikaliska parametrar. Rapport 4920, 
Naturvårdsverkets förlag. 

- Naturvårdsverket, 1999. Bedömningsgrunder för miljökvalitet. Sjöar och vattendrag. 
Rapport 4913, Naturvårdsverkets förlag. 

- Naturvårdsverket. Miljöövervakning, en förutsättning för miljöarbetet. 
http://www.environ.se/dokument/mo/hbmo/del1/grund.htm, 020911.  

- Naturvårdsverket, 1986. Recipientkontroll Vatten. Allmänna Råd 86:3. Norstedts 
Tryckeri, Solna. 

- Nicholson, M. D. and Fryer, R. J., 1992. The Statistical Power of Monitoring 
Programmes. Marine Pollution Bulletin, Volume 24, No. 3, pp. 146-149. Great 
Britain. 

- SRK MSV, 1999. Program för samordnad recipientkontroll åren 1999-2001 inom 
Motala Ströms Vattenvårdsförbunds verksamhetsområde i Östergötland och Örebro 
län. Länsstyrelsen Östergötland. 



Catrin Samuelsson  2003-06-03 
Miljövetarprogrammet   

 33

- SRK MSV, 2001. Program för samordnad recipientkontroll åren 2002-2004 inom 
Motala Ströms Vattenvårdsförbunds verksamhetsområde i Östergötland och Örebro 
län. Länsstyrelsen Östergötland. 

- Warfvinge, P., 1997. Miljökemi, miljövetenskap i biogeokemiskt perspektiv. KFS i 
Lund AB, Lund. Version 1,5. 

- Zetterqvist, L., 1984. Trendanalys av vattenkvalitetsdata. Prövning av en icke-
parametrisk metod på svenskt material. Department of Mathematical Statistics, 
University of Lund. 

 
Personlig kommunikation 
- Redell, J. Ordförande, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, 030408. 
- Årnfelt, E. Miljövårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland, 030323. 



Catrin Samuelsson  2003-06-03 
Miljövetarprogrammet   

 34

Bilaga 1: Siktdjup 
 
Tabell över specifika antal år som prover tagits, antalet observationer och provfrekvenser 
för variabeln siktdjup i alla sjöar som ingår i Motala Ströms Vattenvårds 
recipientkontrollprogram. All data som presenteras i tabellen gäller ytvattenprov och 
observera att data som rapporterats som ”större än” detektionsgränsen för siktdjup inte 
tagits med. 
 
 

Variabel 
(m) 

Sjö Antal år som 
provtagits 

Observationer 
 

Provfrekvens 
ggr/år 

Siktdjup Sommen 25 56 1-4 
 Bönnern 24 74 1-6 
 Näfssjön 15 25 1-2 
 Glan 27 123 3-6 
 Kisasjön Norra 13 39 1-4 
 Åsunden 25 54 1-4 
 Horsfjärden 15 26 1-2 
 Roxen Södra 14 61 3-6 
 Roxen 22 121 3-11 
 Motala Vattenv. 16 45 1-6 
 Stora Vänstern 21 41 1-4 
 Asplången 13 35 1-4 
 Östra Lägern 26 54 1-4 
 Båtsjön 26 81 1-6 
 Ärlången 16 40 1-4 
 Södra Teden 13 46 3-5 
 Yxningen 25 60 1-4 
 Avern 11 21 1-4 
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Bilaga 2: Syrgas 
 
Tabell över specifika antal år som prover tagits, antalet observationer och provfrekvenser 
för variabeln syrgas i alla sjöar som ingår i Motala Ströms Vattenvårds 
recipientkontrollprogram. All data som presenteras i tabellen gäller bottenvattenprov. 
 
 

Variabel 
(mg/l) 

Sjö Antal år som 
provtagits 

Observationer 
 

Provfrekvens 
ggr/år 

Syrgas Sommen 23 41 1-2 
 Bönnern 22 65 1-6 
 Näfssjön 15 29 1-2 
 Glan 27 134 3-7 
 Kisasjön Norra 10 21 2-3 
 Åsunden 23 42 1-2 
 Horsfjärden 12 21 1-2 
 Roxen Södra 5 29 5-6 
 Roxen 14 66 2-6 
 Motala Vattenv. 15 50 1-6 
 Stora Vänstern 22 43 1-3 
 Asplången 3 6 2-6 
 Östra Lägern 21 38 1-2 
 Båtsjön 15 36 1-4 
 Ärlången 17 31 1-2 
 Södra Teden 0 0 0 
 Yxningen 23 40 1-3 
 Avern 11 22 2 

 



Catrin Samuelsson  2003-06-03 
Miljövetarprogrammet   

 36

Bilaga 3: Fosfatfosfor 
 
Tabell över specifika antal år som prover tagits, antalet observationer och provfrekvenser 
för variabeln fosfatfosfor i alla sjöar som ingår i Motala Ströms Vattenvårds 
recipientkontrollprogram. All data som presenteras i tabellen gäller ytvattenprov. 
 
 

Variabel 
(µg/l) 

Sjö Antal år som 
provtagits 

Observationer 
 

Provfrekvens 
ggr/år 

Fosfat-P Sommen 13 40 2-4 
 Bönnern 13 45 2-4 
 Näfssjön 3 6 2 
 Glan 19 91 3-7 
 Kisasjön Norra 10 40 4 
 Åsunden 13 40 2-4 
 Horsfjärden 3 6 2 
 Roxen Södra 11 52 3-6 
 Roxen 14 71 3-6 
 Motala Vattenv. 13 58 4-6 
 Stora Vänstern 10 27 1-4 
 Asplången 13 51 2-6 
 Östra Lägern 13 39 1-4 
 Båtsjön 13 45 2-4 
 Ärlången 13 39 1-4 
 Södra Teden 14 58 4-6 
 Yxningen 13 46 2-4 
 Avern 3 8 2-4 
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Bilaga 4: Totalfosfor  
 
Tabell över specifika antal år som prover tagits, antalet observationer och provfrekvenser 
för variabeln totalfosfor i alla sjöar som ingår i Motala Ströms Vattenvårds 
recipientkontrollprogram. All data som presenteras i tabellen gäller ytvattenprov. 
 
 

Variabel 
(µg/l) 

Sjö Antal år som 
provtagits 

Observationer 
 

Provfrekvens 
ggr/år 

Total-P Sommen 26 65 1-4 
 Bönnern 18 88 1-6 
 Näfssjön 15 29 1-2 
 Glan 27 140 4-7 
 Kisasjön Norra 13 46 2-4 
 Åsunden 26 65 1-4 
 Horsfjärden 15 29 1-2 
 Roxen Södra 22 83 1-6 
 Roxen 22 162 5-12 
 Motala Vattenv. 35 130 1-6 
 Stora Vänstern 22 50 1-4 
 Asplången 20 106 2-12 
 Östra Lägern 26 63 1-4 
 Båtsjön 27 100 1-6 
 Ärlången 20 52 1-4 
 Södra Teden 20 81 2-6 
 Yxningen 26 70 1-4 
 Avern 11 28 2-8 
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Bilaga 5: Nitrat+Nitrit-N 
 
Tabell över specifika antal år som prover tagits, antalet observationer och provfrekvenser 
för variabeln Nitrat+Nitrit-N i alla sjöar som ingår i Motala Ströms Vattenvårds 
recipientkontrollprogram. All data som presenteras i tabellen gäller ytvattenprov. 
 
 

Variabel 
(µg/l) 

Sjö Antal år som 
provtagits 

Observationer 
 

Provfrekvens 
ggr/år 

Nitrat+ Sommen 6 11 1-2 
Nitrit-N Bönnern 6 11 1-2 

 Näfssjön 6 11 1-2 
 Glan 9 51 3-7 
 Kisasjön Norra 3 6 2 
 Åsunden 6 11 1-2 
 Horsfjärden 6 11 1-2 
 Roxen Södra 9 51 3-6 
 Roxen 9 51 3-6 
 Motala Vattenv. 6 21 2-6 
 Stora Vänstern 6 11 1-2 
 Asplången 9 70 2-12 
 Östra Lägern 6 11 1-2 
 Båtsjön 6 11 1-2 
 Ärlången 6 11 1-2 
 Södra Teden 9 39 2-6 
 Yxningen 6 9 1-2 
 Avern 6 16 1-7 
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Bilaga 6: Ammonium-N 
 
Tabell över specifika antal år som prover tagits, antalet observationer och provfrekvenser 
för variabeln ammonium i alla sjöar som ingår i Motala Ströms Vattenvårds 
recipientkontrollprogram. All data som presenteras i tabellen gäller ytvattenprov. 
 
 

Variabel 
(µg/l) 

Sjö Antal år som 
provtagits 

Observationer 
 

Provfrekvens 
ggr/år 

NH4-N Sommen 13 40 2-4 
 Bönnern 13 45 2-4 
 Näfssjön 3 6 2 
 Glan 13 58 4-6 
 Kisasjön Norra 13 46 2-4 
 Åsunden 13 40 2-4 
 Horsfjärden 3 6 2 
 Roxen Södra 14 70 3-6 
 Roxen 14 71 3-6 
 Motala Vattenv. 13 46 2-4 
 Stora Vänstern 10 27 1-4 
 Asplången 13 40 2-4 
 Östra Lägern 13 39 1-4 
 Båtsjön 13 45 2-4 
 Ärlången 13 39 1-4 
 Södra Teden 13 46 2-4 
 Yxningen 13 46 2-4 
 Avern 3 6 2 
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Bilaga 7: Totalkväve 
 
Tabell över specifika antal år som prover tagits, antalet observationer och provfrekvenser 
för variabeln totalkväve i alla sjöar som ingår i Motala Ströms Vattenvårds 
recipientkontrollprogram. All data som presenteras i tabellen gäller ytvattenprov. 
 
 

Variabel 
(µg/l) 

Sjö Antal år som 
provtagits 

Observationer 
 

Provfrekvens 
ggr/år 

Total-N Sommen 26 65 1-4 
 Bönnern 25 88 1-6 
 Näfssjön 15 29 1-2 
 Glan 27 140 4-7 
 Kisasjön Norra 13 46 2-4 
 Åsunden 26 65 1-4 
 Horsfjärden 15 29 1-2 
 Roxen Södra 22 81 1-6 
 Roxen 22 162 5-12 
 Motala Vattenv. 35 130 1-6 
 Stora Vänstern 22 50 1-4 
 Asplången 20 106 2-12 
 Östra Lägern 26 64 1-4 
 Båtsjön 26 94 1-6 
 Ärlången 20 52 1-4 
 Södra Teden 20 81 2-6 
 Yxningen 26 70 1-4 
 Avern 11 28 2-8 
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Bilaga 8: Klorofyll 
 
Tabell över specifika antal år som prover tagits, antalet observationer och provfrekvenser 
för variabeln klorofyll i alla sjöar som ingår i Motala Ströms Vattenvårds 
recipientkontrollprogram. All data som presenteras i tabellen gäller ytvattenprov. 
 
 

Variabel 
(µg/l) 

Sjö Antal år som 
provtagits 

Observationer 
 

Provfrekvens 
ggr/år 

Klorofyll Sommen 9 10 1-2 
 Bönnern 9 9 1 
 Näfssjön 9 9 1 
 Glan 9 50 3-7 
 Kisasjön Norra 3 3 1 
 Åsunden 9 10 1-2 
 Horsfjärden 9 10 1-2 
 Roxen Södra 6 32 2-6 
 Roxen 9 51 3-6 
 Motala Vattenv. 5 5 1 
 Stora Vänstern 9 9 1 
 Asplången 3 3 1 
 Östra Lägern 9 10 1-2 
 Båtsjön 9 9 1 
 Ärlången 9 9 1 
 Södra Teden 3 3 1 
 Yxningen 9 10 1-2 
 Avern 9 10 1-2 

 


