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Sammanfattning 
Eutrofiering är ett stort internationellt problem. I Sverige finns de mest näringsrika 
vattendragen i uppodlade slättbygder i syd- och Mellansverige där lantbruket är en stark 
bidragande orsak till eutrofiering. Syftet med denna studie var att analysera om övre västra 
Svartån, som är belägen i sydöstra Sverige, har minskade koncentrationer av fosfor och kväve 
efter en åtgärdsperiod av tio år. Under åtgärdsperioden har det bland annat slagits vass, 
muddrats, fiskats ut vitfisk och gett lantbrukare rådgivning angående lantbruksskötsel. 
Totalfosfor och totalkväve valdes ut att analyseras. Resultat visar att det för totalfosfor är 
signifikant skillnad efter åtgärdsprogrammets slut vid 33 procent av de analyserade 
grupperna, där skillnaden är att koncentrationer har minskat. För totalkväve är det sannolikt 
ingen signifikant skillnad efter åtgärdsprogrammet för någon säsong. Totalkväve-
koncentrationer har både ökat och minskat efter åtgärdsprogrammet. En stor orsak till höga 
koncentrationer av fosfor och kväve i övre västra Svartån är lantbruket, men även 
punktutsläpp i form av avloppsutsläpp från fritidshus kan vara stor bidragande orsak. Trots att 
koncentrationer för totalfosfor har minskat, och koncentrationer för totalkväve både ökat och 
minskat bedöms majoriteten av de analyserade vattendragen som eutrofa vid jämförelse med 
naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalité både innan åtgärdsprogrammets början 
och efter åtgärdsprogrammets slut. Vid försök att påvisa effekter av åtgärdsprogrammet är det 
troligast att Ralången och Säbysjön skulle kunna ha minskade koncentrationer till följd av 
åtgärdsprogrammet.  
 
 
 
 
 



Förord 
Idén till denna uppsats föddes under min praktik hos Miljö och hälsoskyddsförvaltningen i 
Tranås. Min handledare där var Helena Loborg som jag riktar ett stort tack till, då Helena 
också givit synpunkter och råd. Jag riktar också stort tack till handledare Per Sandén, 
granskare Frank Laturnus, Motala Ströms Vattenvårdsförbund som bidragit med datamaterial 
samt till alla där hemma som har stöttat mig under detta arbete.  
 
Norrköping, 2006  
 
Krister Andersson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2



 
Introduktion ....................................................................................................................... 4 

Syfte .................................................................................................................................... 5 

Geografisk beskrivning av Svartån....................................................................... 6 

Metod ...................................................................................................................................... 6 

Indelning av grupper och årstider .................................................................... 6 
Val av månad inom säsonger ................................................................................. 7 

Val av statistiskt test ................................................................................................ 7 
Nollhypotes .................................................................................................................... 8 

Styrkeanalys................................................................................................................... 8 

Näringsämnen ............................................................................................................... 8 

Spridningsdiagram ..................................................................................................... 8 

Jämförelse med bedömningsgrunder ............................................................. 8 

Resultat ................................................................................................................................. 9 

Spridning i datamaterialet ..................................................................................... 9 

Mann Whitney U test ................................................................................................. 9 
Totalfosfor ...................................................................................................................... 9 
Totalkväve .................................................................................................................... 10 

Styrkeanalys................................................................................................................. 11 
Totalfosfor .................................................................................................................... 12 
Totalkväve .................................................................................................................... 13 

Spridningsdiagram ................................................................................................... 13 

Bedömningsgrunder ................................................................................................ 14 
Totalfosfor .................................................................................................................... 14 
Totalkväve .................................................................................................................... 15 

Diskussion.......................................................................................................................... 15 
Skillnad mellan grupper .......................................................................................... 15 
Antal prov ..................................................................................................................... 16 
Styrkeanalys ................................................................................................................ 16 
Totalfosfor och totalkväve...................................................................................... 17 
Jämförelse med spridningsdiagram.................................................................... 17 
Kommunala och privata reningsverk ................................................................. 17 
Säbysjön och Ralången ........................................................................................... 18 
Lantbruket och näringsämnens påverkan ....................................................... 18 
Jämförelse med bedömningsgrunder ................................................................ 19 
Förslag till vidare forskning ................................................................................... 19 

Slutsatser ....................................................................................................................... 19 

Källförteckning................................................................................................................ 20 

 3



Introduktion 
Eutrofiering (övergödning) är ett stort internationellt problem (Warfvinge, 1999), det gäller 
inte minst i Sverige (Arheimer & Lidén, 1999) och i sötvatten (Banaszuk & Wysocka-
Czubaszek, 2005). EU arbetar med att motverka eutrofiering genom att implementera ett 
vattendirektiv. Direktivet innebär att alla vatten ska hålla god ekologisk status år 2015 enligt 
direktivets bedömningskriterier (EU, 2005; Kyllmar et al, 2006). Sverige har utarbetat ett eget 
miljömål för att motverka eutrofiering vilket är ”Ingen övergödning”. Miljömålets syfte är att 
inom en generation sänka halterna av gödande ämnen så att vattenkvalitén inte ska ha negativ 
inverkan på miljö och människors hälsa (Sveriges miljömål, 2006). I Sverige finns de mest 
näringsrika vattendragen i uppodlade slättbygder i syd- och Mellansverige där lantbruket är en 
bidragande orsak till eutrofiering (Naturvårdsverket, 2006).  
 
Ordet eutrofiering kommer från grekiskans eu´trophos som betyder välnärd (Warfvinge, 
1999) och innebär förhöjd primärproduktion av växter och alger (Ekholm et al, 2005). 
Eutrofiering kan vara både naturlig och orsakad av människan (antropogen). De ämnen som 
orsakar eutrofiering är främst fosfor och kväve vilka är näringsämnen för växter och alger. Av 
dessa näringsämnen är fosfor det begränsande näringsämnet i sötvatten och kväve det 
begränsande näringsämnet i saltvatten (Bydén et al, 2003; Ekholm et al 2005; Jarvie et al, 
2005). Kväve kan dock vara begränsande i sötvatten om koncentrationer av fosfor är höga 
(Bydén et al, 2003). Lantbruket bidrar med stora mängder näringsämnen (Ekholm et al, 2005; 
Gurpal, 2003; Jarvie et al, 2005) genom att större mängd gödsel sprids ut än vad växterna kan 
ta upp. En del av överskottsgödseln hamnar så småningom i närliggande vattendrag (Ekholm 
et al, 2005). Även avlopp från enskilda hushåll och fritidshus bidrar till eutrofiering (Jarvie et 
al, 2005).  
 
Vid antropogen eutrofiering ändras den kemiska och biologiska balansen. Det kan leda till att 
etablerade näringskedjor som utvecklats under lång tid snabbt ändras och ersätts av nya 
(Warfvinge, 1999). Exempel på detta är förhållandet mellan antal vitfisk och rovfisk. Rikligt 
med växtplankton minskar sikten för organismer i vatten och rovfisk minskar i antal då de får 
sämre sikt, vilket leder till att vitfisken ökar i antal. Ökat antal vitfisk konsumerar djurplankton 
som reduceras i antal som i sin tur inte hinner konsumera växtplankton. Överskott av 
växtplankton sjunker ned till botten och sedimenterar där det kan slammas upp igen då den 
rikliga mängden vitfisk söker föda på botten. Därmed missgynnas rovfisk och vitfisk gynnas 
(Haag et al, 1998). Eutrofiering leder till ökad sedimentation av dött organiskt material. Det 
organiska materialet i sedimenten bryts ned av bakterier som förbrukar syre. Det kan leda till 
syreunderskott och syrebrist vilket gör att syrebehövande organismer vid botten försvinner, 
vilket i sin tur påverkar näringskedjan (Haag et al, 1998). 
 
Fosfor förekommer i flera olika former. I vatten förekommer fosfor som löst organiskt bunden 
fosfor, löst oorganisk fosfor och partikulärt bunden oorganisk eller organisk fosfor. Hos alla 
organismer är fosfor nödvändigt för energiomsättningen. I vatten finns löst oorganisk fosfor i 
form av fosfater, som är den fosforform som är direkt tillgänglig för växterna (Neill, 1998). 
Ett sätt att mäta den totala fosformängden är att mäta totalfosfor, som innefattar summan av 
alla former av fosfor inklusive polyfosfater som bland annat förekommer i tvättmedel. 
Eftersom totalfosfor mäter den totala fosformängden är den god indikator på eutrofiering 
(Bydén et al, 2003).  
 
Kväve förekommer i vatten som kvävgas, nitrit, nitrat, ammonium och organiskt kväve. 
Kvävgas står för den största mängden kväve i vatten och används ytterst lite vid biologiska 
processer (Warfvinge, 1999). Nitrit är en oorganisk kväveform. Förhöjning av 
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nitritkoncentrationer kan indikera störning av biologiska processer orsakade av bland annat 
avloppsutsläpp eller av riklig biologisk nedbrytning med lite syre. Nitrat är en oorganisk 
kväveform som används som kvävekälla av primärproducenterna. Förhöjda 
nitratkoncentrationer kan orsaka algtillväxt och vara indikation på avloppsutsläpp. 
Ammonium bildas vid nedbrytning av kväverika föreningar, bland annat av proteiner och 
aminosyror. I de flesta kvävegödsel ingår ammonium. Ammoniumandelen är högst under 
hösten då nedbrytningen är större än den biologiska produktionen. Ammonium kan tas upp 
direkt av växterna. Organiskt kväve finns i alla levande organismer, främst i aminosyror. Ett 
sätt att mäta den totala kvävemängden är att mäta totalkväve, där alla kväveformer förutom 
kvävgas ingår. Totalkväve anses vara bra indikator på eutrofiering då totalkväve 
koncentrationer varierar endast lite under året (Bydén et al, 2003).  
 
Svartån och de sjöar som Svartån rinner genom har under decennier påverkats av tillskott av 
näringsämnen från bland annat lantbruk och avloppsutsläpp från fritidshus med otillräcklig 
avloppsrening. Tranås kommun har under åren arbetat för att minska tillförseln av 
näringsämnen till Svartån, men det var inte förens omkring 1990 som man i större skala 
började arbeta mot eutrofiering. Exempel på åtgärder som vidtogs under 1990-talet var 
vassröjning i flertalet delar av Svartån samt i sjöarna Ralången och Säbysjön. I Ralången och 
Säbysjön har även utfiskning av vitfisk företagits. Muddringsarbete har utförts i vissa delar av 
Svartån. Tranås kommun har besökt lantbrukare genom gårdsbesök för att ge information och 
rådgivning om bland annat tidpunkter för gödsling, plöjning, brukningsmetoder, val av gröda 
och ansökan om miljöstöd (Johansson, 2000). Vissa av dessa åtgärder är avslutade medan 
andra fortgår. Även nya åtgärder tillkommer. Då åtgärder pågått en längre tid ligger det i 
Tranås kommuns intresse att utreda om det har skett någon statistisk signifikant minskning av 
näringsämnen sedan omkring år 1990 till nutid (våren 2006).  
 
Syftet är skrivet både som bakåtsyftning och framåtsyftning. Det innebär att syftet inte förstås 
fullt ut då förklaring om termerna före åtgärder, efter åtgärder, årstider och vilka 
provtagningsplatser utmed Svartån som undersökts beskrivs i syftet. Denna information ges i 
styckena Geografisk beskrivning av Svartån och Indelning av grupper och årstider. Dessa 
stycken kommer efter syftet.  
 
Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka om koncentrationer av totalfosfor och totalkväve i 
Svartån, Säbysjön och Vässledasjön är lägre efter åtgärder. Syftet är även att, utifrån 
naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalité, klassificera respektive årstids 
koncentrationer före åtgärder och efter åtgärder gällande totalfosfor och totalkväve.  
 
Syftet åskådliggörs med hjälp av följande frågeställningar:  
 

• Är det statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna före åtgärder respektive efter 
åtgärder? 

• I vilken omfattning har koncentrationer av totalfosfor och totalkväve ökat eller 
minskat mellan grupperna före åtgärder respektive efter åtgärder? 

• I vilken klass befinner sig Svartån,  Säbysjön och Vässledasjön före åtgärderna 
respektive efter åtgärderna vid jämförelse med naturvårdsverkets bedömningsgrunder 
för miljökvalité? 

• Kan effekter av åtgärdsprogrammet påvisas? 
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Geografisk beskrivning av Svartån  
Det studerade området är Svartån som är belägen i 
sydöstra Sverige. Svartån är indelad i tre geografiska 
delområden. Det studerade området är lokaliserat i 
delområde 2, övre västra Svartån. För att öka 
läsvänligheten kommer övre västra Svartån att 
benämnas endast Svartån. Svartån rinner från syd till 
nord genom kommunerna Nässjö, Aneby och Tranås i 
Jönköpings län (Figur 1). Svartån har sin början i 
Nässjö kommun och rinner i Tranås kommun ut i sjön 
Sommen (Fejes et al, 2002). Svartån är omgivet främst 
av jordbruksmark och skogsmark. Svartån får tillskott 
av näringsämnen från bland annat åkermark, 
gödselbrunnar och kommunala och privata reningsverk. 
I området finns enskilda hus med bristfällig eller ingen 
avloppsrening. Markanvändningen omkring Svartån 
domineras av vallodling som uppgår till ca 90-100 
procent. I de högre belägna markerna i omgivningarna 
är andelen areal med spannmålsodling högre. Gödsling 
av fosfor domineras av stallgödsel. Jordbruksmarken 
består främst av mulljord på sand eller lerbotten 
(Johansson, 1998). Det finns ett fåtal städer utmed ån 
varav den störta staden är Tranås med ca 18 000 
invånare (Statistiska centralbyrån, 2006). 
 
Studien bygger på data från sju provtagnings-  Figur 1. Karta visar det studerade området 
stationer enligt Figur 1. Provtagningsstationerna är övre västra Svartån med provtagnings- 
lokaliserade i Svartån och i två sjöar som Svartån  stationer som studien bygger på. Karta är  
rinner genom. Stationerna är Vässledasjön (8), publicerad med tillstånd av Motala  
Ralångens utlopp (16), Nedströms Frinnaryd (22),  Ströms Vattenvårdsförbund.  
Nedströms Gripenberg (24), Säbysjön (26), Säbysjöns 
utlopp (28) och Svartåns utlopp i sjön Sommen (30)  
(Fejes et al, 2002). 
 
 
Metod 
Denna studie bygger till stor del på statistiska test, vilket innebär att studien betraktas som 
kvantitativ (Hartman, 2004). 
 
Indelning av grupper och årstider 
Datamaterialet delades in i två stycken grupper som benämns före åtgärder och efter 
åtgärder. Gruppen före åtgärder består av data från tidsperioden 1975-1990 och gruppen efter 
åtgärder består av data från tidsperioden 2001-2004. Tidsperioden mellan dessa grupper 
benämns åtgärdsprogram, och ger utrymme för åtgärdsprogrammet att agera då förändringar i 
naturen kan vara långsamma. Gruppen efter åtgärder består alltså av fyra år vilket ansågs vara 
tillräckligt för att bilda en grupp som speglar ett genomsnittligt år i naturen. Dessa två grupper 
före åtgärder och efter åtgärder är de två oberoende grupperna som används vid statistiskt test 
vid jämförelse av två oberoende grupper (se Val av statistiskt test).  
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Ytterligare indelning gjordes i årstider för att spegla årets årstidsvariationer. Genom att dela in 
året i årstider kunde analys göras angående vilken årstid som visar skillnad mellan grupperna 
före åtgärder och efter åtgärder. Årstider delades in enligt kalendarisk indelning av årstider 
som är en vanlig förekommande årstidsindelning i Sverige, där vår består av mars-maj, 
sommar: juni- augusti, höst: september-november och vinter: december-februari (SMHI, 
2006). Indelning av grupper gjordes för grupperna före åtgärder och efter åtgärder vilket kan 
leda till missförstånd då årstider också utgör grupper. För att underlätta diskussion angående 
vilka grupper som är vilka kommer härifrån och framåt grupperna före åtgärder och efter 
åtgärder benämnas grupper, och grupperna som utgörs av årstider kommer att benämnas 
säsonger.  
 
Val av månad inom säsonger 
Inom alla säsonger är prov taget ingen, en eller två månader per säsong, där max ett prov är 
taget varje månad. Detta innebär att vissa säsonger representeras av ingen månad, en månad 
eller två månader. Att vissa säsonger representeras av två månader kan leda till felaktigt 
förkastande av nollhypotes. Detta åtgärdades genom att välja det sista provet i varje säsong. 
Detta gjordes endast för Mann Whitney U test. För övriga statistiska tester användes samtliga 
data för respektive säsong.  
 
Val av statistiskt test 
Val av statistiskt test inleddes med att undersöka fördelningen i datamaterialet för att ta reda 
på om statistiskt test som bygger på antagande om normalfördelning bör väljas, genom att rita 
upp datamaterialet i form av boxdiagram. Boxdiagram ritades upp för att se spridning och 
extremvärden. Resultat från boxdiagrammen visar spridning och extremvärden, vilket innebär 
att statistiskt test bör väljas som inte antar att data är normalfördelade. De flesta test som inte 
baseras på antagande om normalfördelning bygger på att data rangordnas. Statistiskt test som 
bygger på rangordnade data har median som centralmått och kvartilavstånd som 
spridningsmått (Wheater & Cook 2000).  
 
Antal prov i datamaterialet undersöktes efter att datamaterialet delats in i grupper. Den grupp 
som består av flest prov av grupperna före åtgärder respektive efter åtgärder består av 16 
prov. Vid val av statistiskt test som består av få prov bör statistiskt test som inte antar att data 
är normalfördelade väljas, därför att grupper som består av färre prov än 20 anses bestå av få 
prov. De två grupper som jämförs är oberoende av varandra. Alltså talar fördelning, 
extremvärden, få prov och att det är två grupper som är oberoende av varandra att Mann 
Whitney U test bör användas vid analys av jämförelse mellan två oberoende grupper. Vid 
tolkande av resultat av Mann Whitney U test kommer grupper som delats in i årstider 
bestående av färre än fyra prov att väljas bort. Detta på grund av att färre än fyra 
observationer aldrig kan leda till förkastande av nollhypotes vid fem procents signifikansnivå 
(Helsel & Hirsch, 2002).  
 
Statistiskt test som jämför två oberoende grupper ger svar på om det är statistisk signifikant 
skillnad mellan grupperna eller inte. Testet ger inte svar på hur stor skillnaden är eller åt 
vilket håll skillnaden är. För att räkna ut i vilken omfattning koncentrationer av totalfosfor 
och totalkväve har ökat eller minskat mellan grupperna före åtgärder respektive efter åtgärder, 
räknas skillnaden ut i procent baserat på mediankoncentration för grupperna före åtgärder 
respektive efter åtgärder. 
 

 7



Nollhypotes  
För att svara på om det är signifikant skillnad mellan två oberoende grupper används 
nollhypotesen, vilket innebär att om nollhypotesen behålls är det inte signifikant skillnad (noll 
skillnad) mellan grupperna. Om nollhypotesen förkastas är det signifikant skillnad mellan 
grupperna (alternativhypotesen). Var gränsen går om det är skillnad eller inte bestämmer man 
själv. Vanligt är att välja den allmänt vedertagna nivån på fem procent, vilken är vald i denna 
studie. Om resultat av Mann Whitney U test visar P-värde på fem procent eller mer behålls 
nollhypotesen. Om P-värde visar under fem procent förkastas nollhypotesen och 
alternativhypotesen antas vilken innebär signifikant skillnad mellan grupperna (Wheater & 
Cook, 2000). Alternativhypotesen innebär alltså att en förändring ägt rum. Förändringen kan 
ha gått i två riktningar; minskat eller ökat, vilket innebär att alternativhypotesen är tvåsidig. 
Därför valdes samtliga statistiska test tvåsidiga (Körner & Wahlgren, 2005).  
 
Styrkeanalys  
Då resultat av Mann Whitney U test visar att ingen signifikant skillnad föreligger utförs 
styrkeanalys. Styrkeanalys utförs för att undersöka möjligheten att det kan vara skillnad 
mellan grupperna fast nollhypotesen behålls, vilket kallas typ II fel (Wheater & Cook, 2003). 
Styrkeanalys mäter sannolikheten för att ett test visar att det är skillnad mellan grupperna. 
Vald styrka är 70 procent som säger att man kommer vid sju gånger av 10 när nollhypotesen 
är falsk att förkasta nollhypotesen. Resultat av styrkeanalys redovisar med vilken 
koncentration gruppen efter åtgärder ska ha för att det ska bli tillräcklig skillnad mellan 
grupperna för att nå vald styrka på 70 procent. Enligt Grandin (2003) bör lägsta styrkenivå 
vara 80 procent, men i denna studie väljs styrkenivå på 70 procent därför att grupperna består 
av få prov och styrka förväntas därför inte nå 80 procent. För att beräkna styrka behövs 
medelvärde och standardavvikelse (sigma). Resultat av uträkning av medelvärde och 
standardavvikelse visar ett medelvärde och en standardavvikelse för gruppen före åtgärder 
och ett medelvärde och en standardavvikelse för gruppen efter åtgärder. Vid beräkning av 
styrka används en standardavvikelse (sigma'). Därför räknades standardavvikelserna från 
grupperna före åtgärder och efter åtgärder om till en gemensam standardavvikelse enligt 
formeln [sigma' = (sigmaA

2+ sigmaB
2)/2] sedan dras roten ur resultatet av formeln. 

Styrkeanalys utfördes med det statistiska testet post hoc power analysis.  
 
Näringsämnen 
Tranås kommun önskar få undersökt näringsämnen som orsakar eutrofiering. De 
näringsämnen som främst orsakar eutrofiering är fosfor och kväve. Fosfor och kväve 
förekommer i flera olika former och analys av varje enskild form är utom räckhåll för denna 
studie. Ett sätt att undersöka alla dessa former (förutom kvävgas) är att analysera totalfosfor 
och totalkväve (Bydén et al, 2003) vilka valdes att analyseras.  
 
Spridningsdiagram  
Det är sannolikt att skillnad mellan grupperna före åtgärder och efter åtgärder inte enbart 
beror av åtgärdsprogrammet. Därför är det av intresse att visa hur koncentrationer har 
förändrats över tid före åtgärdsprogrammet startade för respektive säsong, vilket gjordes 
genom att rita upp koncentrationer mot tiden under tidsperioden före åtgärder för alla 
säsonger.  
 
Jämförelse med bedömningsgrunder 
Mediankoncentrationer av totalfosfor och totalkväve jämförs med naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder för miljökvalité, vilket är ett klassificeringssystem där jämförelse görs 
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om uppmätta värden är höga eller låga i förhållande till nationella genomsnittliga värden. 
Bedömningsgrunder för miljökvalité finns för tidsperioden maj- oktober (Naturvårdsverket, 
2006). Vid jämförelse väljs vinter och säsonger med få prov bort.  
 
Statistiskt test som jämför två oberoende grupper, deskriptivt statistiskt test som räknar ut 
medianvärde, medelvärde och standardavvikelse samt grafer är beräknade och illustrerade 
med dataprogrammet SPSS. Styrkeanalys beräknades med dataprogrammet Gpower. 
Datamaterial kommer från Motala Ströms Vattenvårdsförbund.  
 
Resultat 
 
Spridning i datamaterialet 
Vässledasjön valdes ut som exempel för att visa extremvärden och hur spridningen i 
datamaterialet kan se ut (Figur 2). Boxdiagram över Vässledasjön visar totalfosfor-
koncentrationer där samtliga koncentrationer är lägre efter åtgärder. Extremvärden finns före 
åtgärder och det är störst spridning under vår och sommar före åtgärder. Extremvärden och 
spridning innebär att statistiskt test bör väljas som inte antar att data är normalfördelade. Både 
för grupperna före åtgärder och efter åtgärder är det högst koncentrationer under sommaren 
och lägst under vintern. Övriga boxdiagram för totalfosfor och totalkväve visar liksom Figur 2 
på spridning i datamaterialet och stora variationer av koncentrationer mellan säsongerna.  
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Figur 2. Boxdiagram av totalfosfor för Vässledasjön. Vertikala sträck i boxdiagrammet markerar nedifrån och upp 
25:e, 50:e (median) och 75:e kvartilerna, där medianen (50 procent) befinner sig i mitten av alla datapunkter då 
de har rangordnats. Änden av de utskjutande sträcken från boxen visar en och en halv boxlängd. Punkterna 
bortom de utskjutande sträcken är extremvärden (Helsel & Hirsch, 2002). 
 
Mann Whitney U test 
 
Totalfosfor 
Då varje provtagningsstation består av fyra säsonger och det är sju provtagningsstationer finns 
det totalt 28 säsonger. Då säsonger med färre än fyra prov sorterats bort är det 18 säsonger 
kvar. Av dessa arton säsonger visar resultat av Mann Whitney U test signifikant skillnad för 
sex säsonger, där alla sex säsonger visar lägre koncentrationer efter åtgärder (Tabell 1). Det är 
således signifikant skillnad för 33 procent av grupperna. I tre av dessa sex säsonger är det 
signifikant skillnad under sommaren, vilka är Vässledasjön, Ralångens utlopp och Svartåns 
utlopp i sjön Sommen. I en av dessa sex säsonger är det signifikant skillnad under vintern, 
vilken är Vässledasjön som minskat med 38,7 procent. Under hösten är det signifikant 
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skillnad för Vässledasjön som minskat med 61,5 procent, och för våren är det signifikant 
skillnad för stationen Nedströms Frinnaryd som minskat med 50 procent. Övriga 12 säsonger 
som inte visar signifikant skillnad mellan grupperna visar att koncentrationer har minskat för 
alla säsonger förutom för Säbysjöns utlopp under sommaren som ökat med 9,5 procent. Vid 
jämförelse mellan före åtgärder och efter åtgärder för samtliga säsonger har koncentrationer 
minskat vid 17 säsonger av 18. Den station som ändrat sig mest är Vässledasjön där det är 
signifikant skillnad för tre säsonger. Skillnaden i Vässledasjön utgörs av att koncentrationer 
har minskat med 67,5 procent för sommar, 61,5 procent för höst och 38,7 procent för vinter. 
Trots att ingen signifikant skillnad föreligger för våren har våren minskat med 64,2 procent.  
 
Tabell 1  Resultat för totalfosfor mellan grupperna före åtgärder (1975-1990) och efter åtgärder (2001-2004) av 
               Mann Whitney U test. Vid P-värde över 0,05 behålls nollhypotesen alternativt under 0,05 förkastas 
               nollhypotesen 

Station Säsong 
(Årstid) 

P-värde Antal prov 
före åtgärder 

 

Antal prov 
efter åtgärder 

 

Median 
före åtgärder  

(µg/l) 

Median 
efter åtgärder 

(µg/l) 

Skillnad 
(%) 

Vässledasjön (8) Vår 0,055 6 4 74 26,5 -64,2 
 Sommar < 0,01* 16 4 101,5 33,0 -67,5 
 Höst < 0,01* 7 4 61,0 23,5 -61,5 
 Vinter 0,014 * 5 4 31,0 

 
19,0 -38,7 

Ralångens  Vår 0,087 6 4 49,0 24,5 -50,0 
utlopp (16) Sommar < 0,01* 10 4 44,0 32,0 -27,3 
 Höst 0,136 6 4 38,5 26,5 -31,2 
 Vinter 0,138 5 4 

 
32,0 25,5 -20,3 

Nedströms  Vår 0,020 * 7 4 52,0 26,0 -50,0 
Frinnaryd  (22) Sommar 0,513 11 4 62,0 56,0 -9,7 
 Höst 0,136 6 4 48,0 37,0 -22,9 
 Vinter 

 
** - - - - - 

Nedströms Vår 0,081 4 4 55,5 30,5 -45,0 
Gripenberg (24) Sommar 0,194 15 4 56,0 31,0 -44,6 
 Höst 0,142 5 4 45,0 29,5 -34,4 
 Vinter ** - - 

 
- - - 

Säbysjön (26) Vår ** - - - - - 
 Sommar 0,109 15 4 52,0 36,5 -29,8 
 Höst ** - - - - - 
 Vinter ** - - 

 
- - - 

Säbysjöns Vår ** - - - - - 
utlopp (28) Sommar 1,000 10 4 50,5 55,3 +9,5 
 Höst ** - - - - - 
 Vinter ** - - 

 
- - - 

Svartåns utlopp  Vår ** - - - - - 
i sjön Sommen (30) Sommar < 0,01* 15 4 40,0 26,0 -35,0 
 Höst 0,462 5 4 45,0 31,0 -31,1 

* nollhypotesen förkastas, det är signifikant skillnad mellan grupperna 
 Vinter ** - - - - - 

** för få data för beräkning av signifikant resultat 
 
Totalkväve 
Resultat (Tabell 2) visar signifikant skillnad endast för Säbysjön under sommaren, där 
skillnaden är ökning med 43,2 procent. Då säsonger med observationer färre än fyra sorterats 
bort är det 18 säsonger kvar, vilket innebär att en säsong av 18 visar signifikant skillnad enligt 
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Mann Whitney U test. Det är således signifikant skillnad för 5,6 procent av säsongerna. 
Övriga 17 säsonger som inte visar signifikant skillnad visar att koncentrationer har minskat 
för åtta säsonger, och ökat för nio säsonger. Störst ökning visar Vässledasjön under hösten 
som ökat med 91,7 procent. Störst minskning visar Ralångens utlopp under sommaren som 
har minskat med 36,4 procent. Data för vintern finns endast för Vässledasjön och Ralångens 
utlopp som visar små ökningar. Vid jämförelse av medianvärden mellan före åtgärder och 
efter åtgärder för alla säsonger har koncentrationer minskat vid nio tillfällen och ökat vid lika 
många.  
 
Tabell 2  Skillnad för totalkväve mellan grupperna före åtgärder (1975-1990) och efter åtgärder (2001-2004) av 
               Mann Whitney U test. Vid P-värde över 0,05 behålls nollhypotesen alternativt under 0,05 förkastas 
               nollhypotesen 

Station Säsong 
(Årstid) 

 

P-värde Antal prov 
före åtgärder 

 

Antal prov 
efter åtgärder

Median 
före åtgärder 

(µg/l) 

Median Skillnad 
efter åtgärder 

(µg/l) 
(%) 

Vässledasjön (8) Vår 0,391 6 4 1300,0 1100,0 -15,4 
 Sommar 0,071 16 4 2000,0 1400,0 -30,0 
 Höst 0,850 7 4 1200,0 2300,0 +91,7 
 Vinter 

 
0,803 5 4 1100,0 1150,0 +4,5 

Ralångens  Vår 0,517 6 4 1325,0 1250,0 -5,7 
utlopp (16) Sommar 0,157 10 4 2045,0 1300,0 -36,4 
 Höst 0,748 6 4 1350,0 1950,0 +44,4 
 Vinter 

 
0,319 5 4 1140,0 1300,0 +14,0 

Nedströms  Vår 0,661 4 4 1150,0 1100,0 -4,3 
Frinnaryd (22) Sommar 1,0 11 4 1120,0 1065,0 -4,9 
 Höst 0,285 6 4 1225,0 860,0 -30,0 
 Vinter 

 
** - - - - - 

Nedströms Vår 0,766 4 4 1200,0 1300,0 +8,3 
Gripenberg (24) Sommar 0,802 15 4 940,0 950,0 +1,0 
 Höst 0,389 5 4 920,0 1020,0 +10,9 
 Vinter 

 
** - - - - - 

Säbysjön (26) Vår ** - - - - - 
 Sommar 0,036* 15 4 660,0 945,0 +43,2 
 Höst ** - - - - - 
 Vinter 

 
** - - - - - 

Säbysjöns Vår ** - - - - - 
utlopp (28) Sommar 0,156 10 4 725,0 880,0 +21,4 
 Höst ** - - - - - 
 Vinter 

 
** - - - - - 

Svartåns utlopp  Vår ** - - - - - 
i sjön Sommen (30) Sommar 0,581 15 4 1200,0 1040,0 -13,3 
 Höst 0,712 5 4 1300,0 1050,0 -19,2 
 Vinter ** - - - - 

* nollhypotesen förkastas, det är signifikant skillnad mellan grupperna 

- 

** för få data för beräkning av signifikant resultat 
 
Styrkeanalys 
Resultat visar att det är 12 säsonger för totalfosfor, respektive 17 säsonger för totalkväve som 
inte visar signifikant skillnad mellan grupperna. Dessa redovisas i Tabell 3 och 4 tillsammans 
med resultat av deskriptivt statistiskt test som visar antal prov och medelvärde.  
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Totalfosfor  
Resultat av styrkeanalys (Tabell 3) redovisas i kolumnen Värde för att nå styrka på 70 %. 
Endast Ralångens utlopp under våren når vald styrka på 70 procent. Det kan läsas ut genom 
att kolumnen Värde för att nå styrka på 70 % (26,1 µg/l) visar något högre koncentration än 
kolumnen Medelvärde efter åtgärd (25,3 µg/l). Kolumnen Värde för att nå styrka på 70 
procent visar alltså högre koncentration än vad kolumnen Medelvärde efter åtgärd gör vilket 
innebär att den valda styrkan på 70 procent är nådd. 70 procentig styrka innebär att vid sju 
gånger av tio kommer resultat av Mann Whitney U test för Ralångens utlopp under våren att 
visa P-värde under fem procent. Säbysjön under sommaren kommer här användas som 
exempel för att undersöka möjligheten att det kan vara skillnad mellan grupperna fast resultat 
av Mann Whitney U test visar att nollhypotesen behålls. Resultat visar att Säbysjön under 
sommaren behöver större skillnad mellan grupperna för att visa 70 procentig styrka. Om 
koncentrationen är 34 µg/l eller mindre, istället för nuvarande 44,3 µg/l, kan man säga att vid 
sju fall av tio kommer resultat av Mann Whitney U test att visa P-värde under fem procent. 
Det är då alltså möjligt att det kan vara skillnad mellan grupperna i sju fall av tio fast 
nollhypotesen behålls om koncentrationen i gruppen efter åtgärder är 34 µg/l eller mindre.  
 
Tabell 3  Resultat av styrkeanalys för totalfosfor redovisas i kolumnen längst till höger. Medelvärde används för  
               beräkning av Sigma' som i sin tur används vid beräkning av styrka 

*  uträkning av signifikant resultat kan inte utföras på grund av att medelvärde före åtgärder är mindre än två 
    gånger sigma' 
**  för få data för beräkning av signifikant resultat 
 

Station Säsong P-värde Antal 
prov 
före 

åtgärd 

Antal 
prov 
efter 

åtgärd 

Medelvärde
före åtgärd (Årstid) 

(µg/l) 

Medelvärde 
efter åtgärd 

(µg/l) 

Sigma' Värde för att 
nå styrka på 

70 % 
(µg/l) 

Vässledasjön (8) Vår 0,055 6 4 96,8 27,0 53,8 
 

* 

Ralångens  Vår 0,087 6 4 43,8 25,3 9,9 26,1 
utlopp (16) Höst 0,136 6 4 39,5 28,0 10,3 21,1 
 
 

Vinter 0,138 5 4 41,6 25,5 16,8 9,0 

Nedströms Sommar 0,513 11 4 71,4 56,3 32,1 27,0 
Frinnaryd (22) 
 

Höst 0,136 6 4 58,3 42,3 21,9 19,0 

Nedströms  Vår 0,081 4 4 55,3 31,0 15,5 ** 
Gripenberg (24) Sommar 0,194 15 4 48,5 31,8 19,0 25,5 
 
 

Höst 0,142 5 4 47,2 31,5 11,1 25,8 

Säbysjön (26) 
 

Sommar 0,109 15 4 56,7 44,3 18,8 34,0 

Säbysjöns  
utlopp (28) 

Sommar 1,000 10 4 55,0 55,3 17,3 30,0 

Svartåns utlopp 
i sjön Sommen (30) 

Höst 0,462 5 4 39,6 31,0 14,2 12,5 
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Totalkväve 
Resultat av styrkeanalys (Tabell 4) visar att ingen säsong når 70 procentig styrka. Det läses ut 
genom att koncentrationer i kolumnen Värde för att nå styrka på 70 % är lägre än kolumnen 
Medelvärde efter åtgärd. Om tillexempel Vässledasjön under våren ska nå styrka på 70 
procent måste Medelvärde efter åtgärd vara mindre än det är för att uppnå tillräcklig skillnad. 
Medelvärde efter åtgärd måste vara 750 µg/l eller lägre för att resultat av Mann Whitney U 
test ska visa P-värde under fem procent vid sju gånger av tio.  
 
Tabell 4  Resultat av styrkeanalys för totalkväve redovisas i kolumnen längst till höger. Medelvärde används för  
               beräkning av Sigma' som i sin tur används vid beräkning av styrka 

Station 
 

Säsong 
(Årstid) 

P-värde Antal 
prov 

Antal 
prov 

Medelvärde
före åtgärd 

(µg/l) 

Medelvärde 
efter åtgärd 

(µg/l) 

Sigma' Värde för att 
nå styrka på 

70 % 
(µg/l) 

före 
åtgärd 

efter 
åtgärd 

Vässledasjön (8)  Vår 0,391 6 4 1336,7 1185,0 323,0 750 
 Sommar 0,071 16 4 3231,3 1282,5 2144,7 700 
 Höst 0,850 7 4 2374,3 2227,5 1811 * 
 Vinter 

 
0,803 5 4 1164,0 1080,0 319,8 545 

Ralångens  Vår 0,517 6 4 1513,3 1225,0 485,4 645 
utlopp (16) Sommar 0,157 10 4 2520,0 1467,5 1079,6 965 
 Höst 0,748 6 4 1936,7 1875,0 1645,7 * 
 Vinter 

 
0,319 5 4 1140,0 1250,0 160,6 1150 

Nedströms Vår 0,661 4 4 1100,0 1120,0 177,8 ** 
Frinnaryd (22) Sommar 1,0 11 4 1141,9 1152,5 398,2 590 
 
 

Höst 0,285 6 4 1196,7 977,5 293,22 670 

Nedströms Vår 0,766 4 4 1565,0 1250,0 694,1 ** 
Gripenberg (24) Sommar 0,802 15 4 1026,7 970,0 213,0 770 
 
 

Höst 0,389 5 4 890,0 1062,5 244,3 420,5 

Säbysjöns  
utlopp (28) 

Sommar 0,156 10 4 824,0 890,0 227,8 500 

Svartåns utlopp  Sommar 0,581 15 4 1173,3 1107,5 223,9 903 

*  uträkning av signifikant resultat kan inte utföras på grund av liten skillnad mellan medelvärde för grupperna 
i sjön Sommen (30) Höst 0,712 5 4 1387,3 1117,5 456,6 507 

    före åtgärder och efter åtgärder samt hög sigma' 
** för få data för uträkning av signifikant resultat 
 
Spridningsdiagram 
Två provtagningsstationer valdes ut för att visa exempel på hur koncentrationer kan variera 
mellan de fyra årstiderna för tidsperioden före åtgärder för att hjälpa till att bedöma om 
åtgärdsprogrammet bidragit till sänkta koncentrationer. Valda stationer är Vässledasjön (Figur 
3) och Säbysjön (Figur 4) under sommaren som redovisas i spridningsdiagram för totalfosfor. 
Spridningsdiagram för Vässledasjön visar nedåtgående koncentrationer. Spridningsdiagram 
för Säbysjön visar att det är svårt att avgöra om koncentrationer är uppåtgående eller 
nedåtgående. Övriga spridningsdiagram för både totalfosfor och totalkväve visar liksom Figur 
4 otydligt om koncentrationer är uppåtgående eller nedåtgående. Vässledasjön under 
sommaren är den enda station som tydligt visar nedåtgående koncentrationer. Ingen station 
visar tydligt på uppåtgående koncentrationer. Vässledasjön visar extremt höga 
koncentrationer under första halvan av tidsperioden.  
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Tabell 5  Naturvårdsverkets bedöm under kvalité (Naturvårdsverket 2006) 
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Bedömningsgrunder 
ediankoncentrationer av totalfosfor och totalkväve jämM

bedömningsgrunder för miljökvalité enligt Tabell 5.  

ningsgr för miljö
las enämning talfosfo

(µg/l) (µg/l) 
1 Låg halt < 12,5 < 300 Oligotrofi 

2 Må alt 1  Mesotrofi 

5 12

 

5 Extremt hög halt > 100 > 5000 Hypertrofi 

ttligt hög h 2,5–25 300–625 

3 Hög halt 25–50 625–1250 

4 Mycket hög halt 0–100 50–5000 Eutrofi 

 
 
Totalfosfor 
Resultat (Tabell 6) visar att det är endast Vässledasjön under sommaren före åtgärder som 
visar extremt hög halt. Efter åtgärder under sommaren har sjön hög halt, och det är den enda 
säsongen som har minskat med två klasser, alla andra säsonger som har minskat har minskat 
med en klass. Totalt har nio säsonger minskat en klass. Alla andra säsonger bedöms måttligt 
hög halt och mycket hög halt. Före åtgärder bedöms åtta säsonger ha mycket hög halt, vilket 
har minskat till två säsonger efter åtgärder. Majoriteten av de säsonger som klassas mycket 
hög halt före åtgärder har minskat till hög halt efter åtgärd. Före åtgärder bedöms ingen 
säsong som måttligt hög halt men efter åtgärder bedöms tre säsonger som måttligt hög halt. 
Före åtgärder bedöms majoriteten av säsongerna som mycket hög halt och hög halt. Efter 
åtgärder bedöms majoriteten av säsongerna som hög halt. Den huvudsakliga skillnaden är att 
skillnaden mellan grupperna före åtgärder och efter åtgärder har minskat från både mycket hög 
halt och hög halt, till endast hög halt. Trots att det är skillnader mellan grupperna före 
åtgärder och efter åtgärder och skillnad för samtliga säsonger bedöms majoriteten av 
säsongerna som eutrofa både före åtgärder och efter åtgärder.  
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Tabell 6  Koncentrationer för totalfosfor och totalkväve jämförs med Naturvårdsverkets bedömnings- 
               grunder för miljökvalité 

Station Säsong 
(Årstid) 

Totalfosfor 
före 

åtgärder 
(µg/l) 

Klass 
före 

åtgärder

Totalfosfor
efter 

åtgärder 
(µg/l) 

Klass  
efter  

åtgärder 

Totalkväve
före  

åtgärder  
 (µg/l) 

Klass 
före  

åtgärder   

Totalkväve 
efter 

åtgärder 
(µg/l) 

Klass 
efter 

åtgärder 

Vässledasjön Vår 74 4 26,5 3 1300,0 4 1100,0 3 
 Sommar 101,5 5 33,0 3 2000,0 4 1400,0 4 
 Höst 

 
61,0 4 23,5 2 1200,0 3 2300,0 4 

Ralångens  Vår 49,0 3 24,5 2 1325,0 4 1250,0 3-4 
Utlopp Sommar 44,0 3 32,0 3 2045,0 4 1300,0 4 
 Höst 

 
38,5 3 26,5 3 1350,0 4 1950,0 4 

Nedströms  Vår 52,0 4 26,0 3 1150,0 3 1100,0 3 
Frinnaryd  Sommar 62,0 4 56,0 4 1120,0 3 1065,0 3 
 Höst 

 
48,0 3 37,0 3 1225,0 3 860,0 3 

Nedströms Vår 55,5 4 30,5 3 1200,0 3 1300,0 4 
Gripenberg  Sommar 56,0 4 31,0 3 940,0 3 950,0 3 
 Höst 

 
45,0 3 29,5 3 920,0 3 1020,0 3 

Säbysjön Sommar 
 

52,0 4 36,5 3 660,0 3 945,0 3 

Säbysjöns utlopp Sommar 
 

50,5 4 55,3 4 725,0 3 880,0 3 

Svartåns utlopp Sommar 40,0 3 26,0 3 1200,0 3 1040,0 3 

 
i sjön Sommen Höst 45,0 3 31,0 3 1300,0 4 1050,0 3 

 
Totalkväve  
Resultat (Tabell 6) visar att alla stationer bedöms som antingen hög halt eller måttligt hög halt 
vilket innebär att samtliga säsonger bedöms eutrofa. Till skillnad från totalfosfor där ingen 
säsong bedöms som mer påverkad efter åtgärder, har två säsonger ökat vilka är Vässledasjön 
under hösten och Nedströms Gripenberg under våren som ändrat klass från hög halt till 
mycket hög halt. Av dessa två säsonger har Vässledasjön under hösten ökat mest, med 91,7 
procent, och har också högst mediankoncentration av alla säsonger. Ökning för säsongen 
Nedströms Gripenberg under våren är liten med ökning av 8,3 procent. Endast Vässledasjön 
under våren och Svartåns utlopp i sjön Sommen under hösten har sjunkit en klass, från mycket 
hög halt till hög halt varav minskning för respektive är 15,4 procent och 19,2 procent. 
Majoriteten av grupperna har inte tillräcklig skillnad i koncentrationer mellan grupperna för 
att hamna i en annan klass efter åtgärder.  
 
 
Diskussion 
 
Skillnad mellan grupper 
Resultat för totalkväve av Mann Whitney U test visar signifikant skillnad för endast en station 
av 18 mätbara, vilken är Säbysjön under sommaren som har ökat med 43,2 procent. Enligt 
Grandin (2003) innebär vald signifikansnivå på fem procent, eller 1/20, att om det statistiska 
testet utförs tjugo gånger kommer i genomsnitt en av 20 visa att det är skillnad mellan 
grupperna fast det i själva verket inte är någon skillnad (typ I fel). Signifikant skillnad för en 
säsong av 18 är nära en gång av 20, vilket innebär att Säbysjön under sommaren skulle kunna 
vara den som är en av 20, vilket i sådana fall kan innebära att ingen skillnad föreligger mellan 
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före åtgärder och efter åtgärder för någon station. Resultat för totalfosfor av Mann Whitney U 
test visar signifikant skillnad för sex stationer av 18 mätbara för totalfosfor. Sex av 18 är 
tillräckligt för att bekräfta att typ I fel är osannolikt vilket innebär att det sannolikt är skillnad 
för samtliga sex stationer.  
 
Antal prov  
Helsel & Hirsch (2002) menar att stickprov med fler observationer oftast innebär lägre 
variation, vilket leder till ökad förmåga att upptäcka signifikant skillnad. Om denna statistiska 
analys repeteras om några år då fler observationer tillkommit för gruppen efter åtgärder 
kommer sannolikheten för att förkasta nollhypotesen bli högre. Helsel & Hirsch (2002) menar 
vidare att lägst antal observationer för signifikansnivå på fem procent är fyra observationer. 
Om denna studie skulle göras om skulle gruppen efter åtgärder behöva utökas med fler år för 
att sannolikheten för att förkasta nollhypotesen ska bli högre. Även grupper bestående av få 
prov före åtgärder bör då innehålla fler prov. Förkastande av nollhypotes har alltså gjorts med 
lägst rekommenderade antal observationer i gruppen efter åtgärder. Då resultat av Mann 
Whitney U test visar att det inte är signifikant skillnad mellan grupperna bör det alltså tas i 
beaktande att det är möjligt att resultatet är missvisande på grund av att grupperna består av få 
data. 
 
Datamaterialet i gruppen före åtgärder består av tidsperioden 1975-1990. Att gruppen består 
av dessa år och inte tillexempel av åren 1987- 1990 (så att båda grupper består av samma 
antal år och därmed samma antal prov) beror på att datamaterialet då blir så litet att man 
knappast kan förvänta sig att nollhypotesen förkastas. Fler år leder som sagt till ökad förmåga 
att upptäcka signifikant skillnad. 
 
Styrkeanalys 
Resultat av styrkeanalysen när nollhypotesen behålls visar att vald styrka på 70 procent endast 
nås av stationen Ralångens utlopp under våren för totalfosfor. En anledning att resultat visar 
att det är låg styrka kan vara att säsongerna består av få prov. Enligt Grandin (2003) bör lägsta 
acceptabel nivå för styrka inte understiga 80 procent och det är ingen säsong som kommer 
upp i 80 procentig styrka. Med vetskapen om att fler prov leder till att sannolikheten att 
förkasta nollhypotesen blir högre kan det vara få prov i framför allt gruppen efter åtgärder 
som leder till låg styrka. Grandin menar att en av faktorerna som påverkar den statistiska 
styrkan är antal prov och att antal prov har stor betydelse, speciellt vid statistiska test med 
grupper innehållande få prov. Med detta i åtanke valdes säsongen Ralångens utlopp under 
våren för totalfosfor ut för att illustrera som exempel hur styrka ändras då grupperna före 
åtgärder och efter åtgärder består av fler antal prov. Ralångens utlopp under våren består av 
sex prov före åtgärder och fyra prov efter åtgärder och visar styrka på något över 70 procent. 
Om antal prov ökas med två prov för gruppen efter åtgärder så att det blir samma antal prov i 
båda grupperna, kommer styrkan upp i 83 procent. Om båda grupperna ökar antalet prov så 
att de består av sju prov var blir styrkan 89,4 procent. Detta visar att endast några få prov till 
ökar styrkan till närmare 90 procent och att man då skulle kunna säga att i nio fall av tio 
kommer nollhypotesen att förkastas. Då åtgärdsprogrammet pågått några år till kommer 
styrkan bli högre om inte övriga faktorer som påverkar styrkan ändras och styrkenivån kan då 
efter några år höjas till lägsta acceptabel nivå på 80 procent. Detta gäller Ralångens utlopp 
under våren för totalfosfor och sannolikt kommer styrkan att öka även för de andra 
säsongerna då åtgärdsprogrammet pågått några år till.  
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Totalfosfor och totalkväve 
Av totalfosfor och totalkväve är det totalfosfor som visar signifikant skillnad vid flest 
säsonger. Skillnaden är att koncentrationer är lägre efter åtgärder för alla tillfällen. Även för 
säsonger utan signifikant skillnad har koncentrationer av totalfosfor minskat. Det är positivt 
att det är totalfosfor som visar denna skillnad, för enligt Bydén et al (2003); Ekholm et al 
(2005) och Jarvie et al (2005) är fosfor det begränsande näringsämnet i sötvatten. Resultat 
visar att det är svårt att urskilja något mönster för totalkvävets ökade och minskade 
koncentrationer. Koncentrationer både ökar och minskar under alla årstider för alla säsonger 
och inget mönster finns heller för att koncentrationer skulle vara lägre uppströms och högre 
nerströms med tanke på utsläpp av kväve i avloppsvatten från kommunala 
avloppsreningsverk. Att kväve inte har minskat mer än det har gjort kan enligt Hallgren & 
Carlsson (2005) bero på kvävets uppehållstid i grundvatten. Fördröjning i 
grundvattenmagasin leder till att grundvatten som kommer upp till ytan kan vara av olika 
ålder och därmed olika kvävekoncentrationer. En annan förklaring kan vara att Svartåns 
avrinningsområde får tillskott av kväve från andra källor långväga ifrån. Kväve kan tillföras 
via luft och nederbörd från bland annat fordonstrafik samt ammonium som avgått till luften 
från stallgödsel (Naturvårdsverket, 2006). Detta visar att det finns flera faktorer som påverkar 
kvävekoncentrationer i Svartåns avrinningsområde och att det är problematiskt att bedöma 
varför totalkväve inte har fler säsonger med lägre koncentrationer efter åtgärder.  
 
Jämförelse med spridningsdiagram  
Majoriteten av spridningsdiagrammen visar extremt höga koncentrationer av totalfosfor under 
mitten och slutet av 1970-talet. Koncentrationerna minskar till höga koncentrationer i början 
av 1980-talet. Denna relativt snabba minskning av koncentrationer kan bero på minskade 
koncentrationer i avloppsutsläpp omkring mitten av 1970-talet, då tredje steget byggdes ut i 
kommunala reningsverk med syfte att reducera fosfor (Naturvårdsverket, 2006; Warfvinge, 
1999). Minskningen kan bero av andra orsaker, men att den sammanfaller med utbyggnaden 
av reningsverk tyder på att det förmodligen är reningsverken som är orsak till att 
koncentrationer minskat i snabb takt denna tidsperiod. Höga halter under mitten av 1970- talet 
och bakåt kan leda till att median och medelvärde blir höga för tidsperioden före åtgärder på 
grund av dessa cirka fem år efter utbyggnad av tredje steget. Om denna studie gjordes om, 
skulle ny indelning kunna göras genom att välja bort tillexempel de fem första åren i 
datamaterialet så att gruppen före åtgärder istället består av tidsperioden 1980-1990. Det 
skulle i sin tur leda till sämre förmåga att upptäcka signifikant skillnad då antal prov blir färre, 
så alltså bör en noggrann avvägning göras angående om gruppen före åtgärder ska bestå av 
färre prov.  
 
I Vässledasjön under sommaren för totalfosfor är det signifikant skillnad mellan före åtgärder 
och efter åtgärder och spridningsdiagram (Figur 3) visar nedåtgående koncentrationer före 
åtgärder. Bedömning kan då göras att det inte är åtgärdsprogrammet som bidragit till 
minskade koncentrationer. För övriga stationer kan bedömning inte göras då ingen annan 
station visar på tydlig ökning eller minskning. För att kunna göra bedömning rekommenderas 
att trendanalys utförs istället för spridningsdiagram om studien skulle göras om.  
 
Kommunala och privata reningsverk 
Eftersom undersökta stationer ligger utmed en lång sträcka med rinnande vatten är det viktigt 
att vattendragen uppströms reduceras från närsalter. Om vattendrag nedströms reduceras från 
närsalter får de ändå tillskott av närsalter från vattendraget uppströms (Johansson, 2000). 
Inget resultat för varken totalfosfor eller totalkväve visar att koncentrationer är lägre eller 
högre uppströms. Detta är intressant utifrån att det finns avloppsreningsverk utmed Svartån 
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som tillför näringsämnen. Kommunala reningsverk i bland annat samhällena Linderås, 
Gripenberg och Säby, som alla ligger i närheten av Svartån, har brister såsom bland annat 
trekammarbrunn utan efterföljande rening, avsaknad av slamavskiljare, avsaknad av kemisk 
rening och stort inläckage av dagvatten (Johansson, 1998). Dessa brister leder till att 
avloppsvattnet från reningsverken innehåller mycket näringsämnen. Viss del av dessa 
näringsämnen hamnar i Svartån.  
 
Även privata reningsverk saknar tillräcklig rening. Johansson (1998) menar vidare att det 
finns många privata avlopp som släpper ut näringsämnen i Svartåns avrinningsområde. Bara 
omkring Säbysjön fanns det 1992 ett fyrtiotal fritidshus med låg sanitär standard. Flertalet 
hushåll hade torrtoalett. Inventering visade att det fanns 86 fastigheter med enskilt avlopp, 
varav 26 med anmärkning. Detta kan vara en betydande orsak för höga koncentrationer av 
näringsämnen i Säbysjön. Enligt Jarvie et al (2005) kan näringsämnen från privata avlopp på 
landsbygden vara större problem än från lantbruket, speciellt under vår och sommar. Under 
våren stiger grundvattnet och kan dränka bristfälligt byggda och skötta avloppstankar hos 
fastigheter med enskilt avlopp. Under sommaren är ytvattenavrinning från jordbruk låg och 
det är istället punktutsläpp från fritidshus som dominerar utsläpp av näringsämnen, framför 
allt fosfor. Jarvie et al (2005) bedyrar att flertalet studier har gjorts som kommit fram till 
liknande resultat, att punktutsläpp från fritidshus med stor sannolikhet kan vara av större 
betydelse för eutrofiering än vad lantbruket är under vår och framför allt under sommaren. 
Detta innebär att fritidshusens avloppsrening omkring Säbysjön och hela Svartåns 
avrinningsområde är i stort behov av att åtgärdas.  
 
Säbysjön och Ralången 
Av vattendragen utmed Svartån har framför allt sjöarna Ralången och Säbysjön varit 
belastade av höga koncentrationer av näringsämnen under decennier. Sjöarna har varit 
föremål för bland annat reduktionsfiske och vassröjning under åtgärdsprogrammet 
(Johansson, 1996). Resultat visar att koncentrationer för totalfosfor i Ralångens utlopp har 
minskat för alla fyra säsonger varav sommaren visar signifikant skillnad. Totalfosfor i 
Säbysjön finns endast data för sommaren som visar minskade koncentrationer. Denna 
minskning för Ralångens utlopp och Säbysjön kan bero av reduktionsfiske och vassröjning, 
vilket trendanalys skulle kunna hjälpa till att bedöma istället för spridningsdiagram. Om 
trendanalys visar stigande koncentrationer före åtgärder skulle antagande kunna göras att det 
är åtgärdsprogrammet som bidragit till minskade koncentrationer. Av nuvarande 
spridningsdiagram går det inte att utläsa om koncentrationer är stigande eller sjunkande.  
 
Lantbruket och näringsämnens påverkan 
Lantbruket bidrar med betydande mängder näringsämnen till Svartån och det är ytterst viktigt 
att lantbruket minskar utsläpp av näringsämnen (Ekholm et al, 2005; Gurpal, 2003). Detta kan 
göras bland annat genom rådgivning och information till lantbrukarna om gödslingsperioder, 
val av gröda och beräkning av fodermängd (Johansson, 2000). Eftersom det är upp till varje 
enskild lantbrukare att minska koncentrationer av näringsämnen är det svårt att veta om alla 
lantbrukare lever upp till de krav och rekommendationer som finns. Detta gör att det är 
svårigheter med att bedöma om lantbruket bidragit till att koncentrationer av totalfosfor och 
totalkväve minskat. Resultat visar att totalfosfor har minskat för alla säsonger utom en och 
denna minskning skulle kunna bero på att lantbrukarna ändrat vanor och rutiner så att 
lantbruket bidrar med lägre koncentrationer av näringsämnen. Att lantbruket har bidragit till 
minskade koncentrationer av totalkväve är svårt att visa då resultat visar att totalkväve har 
både ökat och minskat utan att något tydligt mönster kan urskiljas.  
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Jämförelse med bedömningsgrunder 
Jämförelse med bedömningsgrunder visar att det inte är stora skillnader mellan före åtgärder 
och efter åtgärder, då majoriteten av säsongerna bedöms som eutrofa för både totalfosfor och 
totalkväve. De enda säsonger som kan göras någorlunda bedömning om att det är 
åtgärdsprogrammet som skulle kunna ligga bakom minskningen är Säbysjön under sommaren 
och Ralångens utlopp under våren. Säbysjön bedöms för totalfosfor som Mycket hög halt före 
åtgärder och Hög halt efter åtgärder, denna minskning skulle kunna bero av 
åtgärdsprogrammet då bland annat utfiskning och vassröjning utförts. Dock påverkas 
koncentrationer av näringsämnen i Säbysjön av koncentrationer uppströms eftersom Säbysjön 
är långt nedströms. Ralångens utlopp under våren bedömdes före åtgärder som eutrof och 
efter åtgärder som mesotrof. Liksom för Säbysjön kan denna minskning bero av bland annat 
utfiskning och vassröjning, men det är svårt att bedöma då Ralångens utlopp ligger strax efter 
samhället Aneby som kan påverka vattnet.  
 
Förslag till vidare forskning  
Denna studie skulle kunna utföras igen om några år då gruppen efter åtgärder innehåller fler 
prov eftersom fler prov leder till att sannolikheten att förkasta nollhypotesen blir högre. Om 
studien skulle göras om skulle spridningsdiagram ersättas med trendanalys för att tydligare 
kunna se om gruppen innan åtgärder har nedåtgående eller uppåtgående koncentrationer. För 
att avgöra om åtgärdsprogrammet haft effekt och för att sätta in rätt åtgärder på rätt plats för 
att så kostnadseffektivt som möjligt bekämpa eutrofiering rekommenderas att det geografiska 
området för respektive provtagningsstation utvärderas. Jarvie et al (2005) menar att utsläpp av 
avloppsvatten från fritidshus kan utgöra en betydande del av tillskott av näringsämnen. Därför 
rekommenderas att fritidshus avloppsrening inventeras i hela Svartåns avrinningsområde i 
syfte att minska utsläpp av näringsämnen.  
 
Slutsatser 
Totalfosfor visar signifikant skillnad mellan före åtgärder respektive efter åtgärder vid sex fall 
av 18 där skillnaden är att koncentrationer har minskat. För totalkväve är det sannolikt ingen 
skillnad mellan före åtgärder respektive efter åtgärder för någon station. Totalkväve- 
koncentrationer har både ökat och minskat för alla stationer utan att något mönster kan 
urskiljas. Stor spridning och få prov innebär att resultat av Mann Whitney U test och 
styrkeanalys behöver fler prov för att få tillförlitligare resultat. Jämförelser med 
bedömningsgrunder visar för majoriteten av alla säsonger att totalfosfor och 
totalkvävekoncentrationer bedöms eutrofa både före åtgärder och efter åtgärder. Det är 
problematiskt att påvisa effekter av åtgärdsprogrammet då det kan finnas många naturliga 
orsaker. Av alla stationer är det troligast att Ralångens utlopp och Säbysjön skulle kunna ha 
minskade koncentrationer till följd av åtgärdsprogrammet på grund av bland annat 
vassröjning och utfiskning. Även att lantbrukarna rekommenderas att sprida ut viss mängd 
gödsel vid vissa tidpunkter och utfodra med rekommenderad mängd och sorts foder kan bidra 
till minskade koncentrationer även om det är svårt att mäta denna effekt. Både kommunala 
och privata reningsverk bidrar med näringsämnen till Svartån. Vässledasjön, Säbysjön och 
Svartån bedöms alla som eutrofa vattendrag och mycket arbete kvarstår för att ytterligare 
sänka koncentrationerna av näringsämnen i Svartåns avrinningsområde.  
 
Denna studie kan användas som vägledning i det fortsatta arbetet med att minska närsalter i 
Svartåns avrinningsområde, resultat av detta dokument bör dock inte ses som en sanning.  
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