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vattendirektivet ställer höga krav på den 
geografiska täckningen när det gäller 
miljögiftsanalyser, och naturligtvis finns 
en begränsning i tillgängliga medel för 
att genomföra detta. De kemiska analy
serna är dyra, och det finns med andra 
ord ett stort behov av att optimera över
vakningsprogrammet. Med start år 2008 
har vi därför arbetat med samlingsprov 
istället för individuella prov.

■ Det nationella övervakningsprogram
met för miljögifter i biologiska prov har 
av tradition varit inriktat på tidsserier 
baserade på individuella prov. Indivi
duella prov ger exempelvis möjligheter 
att upptäcka eventuella samband mellan 
uppmätta koncentrationer och längd, vikt 
eller fettinnehåll. Det blir därmed möjligt 
att göra en omräkning av de uppmätta 
värdena som om de biologiska variablerna 
vore konstanta över tid, trots att de i verk
ligheten varierat mellan provtagningstill
fällena. 

individuella prov – dyrt men säkert
Med individuella prov kan man också ta 
hänsyn till skeva fördelningar och bilda 
geometriska medelvärden som i allmänhet 
ger mer representativa och stabila årsme
delvärden. Detta sammantaget ger mindre 
slumpmässig variation och större chans att 
upptäcka förändringar som är signifikanta 
med statistiska tester. 

Individuella prov ger även ett mått på 
inomårsvariationen, som är av värde att 
följa för sin egen skull – en ökad variation 
kan vara en indikation på att den yttre 
belastningen av ett miljögift ökar från en 
lokal källa. Ett sådant tecken kan visa sig 
innan medelvärdet stiger på ett tydligt sätt.

Vi kan som regel utgå från att inom
årsvariationen till största delen kommer 
från biologiska faktorer som ålder, kondi
tion, fetthalt, och endast till en mindre del, 
i storleksordningen tio till tjugo procent, 
från analysosäkerheten vid den kemiska 
analysen. 

Poola prov för att sänka kostnaderna
Om man vill förbättra den geografiska 
upplösningen för att uppfylla vattendi
rektivets krav och samtidigt bibehålla den 
statistiska säkerheten, ja då blir program
met orimligt kostsamt för att utföra de 
många kemiska analyser som krävs. För att 

få ner kostnaderna kan man istället göra 
samlingsprov. Man slår då ihop flera indi
viduella prov till ett poolat prov.

För att utröna effekten av poolning har 
vi datasimulerat olika scenarier. Genom 
simuleringen kan vi föreslå hur många 
individuella prov som bör ingå i varje pool, 
och hur många samlingsprov som krävs 
för att bibehålla samma möjlighet att hitta 
statistiskt signifikanta förändringar. Vi har 
genererat konstgjorda mätvärden men gett 
dessa egenskaper som är rimliga utifrån 
den kunskap vi har från de individuella 
prov som tagits över lång tid. Från dessa 
teoretiska mätvärdespopulationer har vi 

bättre geografisk täckning 
med ny strategi
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Geografisk variation för 
dioxinhalter, i koncentration 
av tcDDeqvivalenter i sill/
strömmingsmuskel. Den 
översta figuren visar den 
tidigare geografiska täck
ningen, och den nedre visar 
den förtätade täckningen. 
endast ett års prover är 
analyserade för de nya 
lokalerna. n

50

40

30

20

10

200

150

100

50

5 10 15 20 25
antal individuella prov per år

va
ria

tio
n 

(%
)

ko
st

na
d 

(k
kr

)

Individuella prov

15

10

5

15

10

5

100

50

5 10
antal samlingsprov per år

va
ria

tio
n 

(%
)

ko
st

na
d 

(k
kr

)

Samlingsprov

 

 

dioxinanalyser
klororganiska analyser
provberedning

olika antal individuella prov 
från en population med en 
totalvariation på cirka femtio 
procent. När tolv individer 
analyseras för sig sjunker 
den slumpmässiga variatio
nen för medelvärdet till cirka 
fjorton procent. n

olika antal samlingsprov  
(tolv individer i varje prov) från 
en population som har en 
totalvariation på cirka femtio 
procent. När två samlings
prov analyseras sjunker den 
slumpmässiga mellanårsva
riationen i medelvärdet till 
cirka tolv procent. n

ökAD gEogrAfIsk 
TäcknIng

sedan tagit slumpmässiga prov på ett sätt 
som efterliknar situationen i miljön under 
en tidsperiod på tio år.

Bestämt mål för variationen
Vi börjar med att se vad vi kan förvänta 
oss för variation om vi tar olika antal indi
viduella prov från en population med en 
totalvariation (mätt som variationskoeffi
cicient) på femtio procent. Varje blå cirkel 
i diagrammet är ett medelvärde av tusen 
slumpmässigt tagna prov för respektive 
provstorlek (en, två, tre individer och så 
vidare upp till tjugofem individer). Som 
vi ser från diagrammet kan vi förvänta oss 

EffEkT AV poolnIng
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att den totala variationen på cirka femtio 
procent sjunker till cirka fjorton procent 
om vi tar tolv individer som varit standard 
för strömming/sill under senare år. Det får 
bli vårt mål – att inte acceptera större varia
tion än fjorton procent.

Fler prover till samma kostnad
I nästa försök provtar vi från samma popu
lation med femtio procents totalvariation, 
men vi bildar i stället samlingsprov med 
tolv individer i varje prov. Vi tar en, två, tre 
och vidare upp till tolv sådana samlings
prov och studerar vad som händer med den 
slumpmässiga variationen. I detta fall har vi 
satt den analytiska mätosäkerhetens bidrag 
till totalvariationen till tio procent, vilket 
är ett realistiskt värde. I realiteten varierar 
analysosäkerheten i förhållande till total
variationen beroende på analyserat ämne, 
hur proverna tagits etc. Analysosäker hetens 
storlek uppskattas från långa tidsserier 
av interna referensmaterial. Resultatet av 
vårt experiment visar att redan efter att ha 
analyserat två samlingsprov (2x12=24 indi
vider) kan mellanårsvariationen förväntas 
understiga de fjorton procent som vi satt 
upp som mål. Dioxinanalyser kostar unge
fär tiotusen kronor styck. Genom att endast 
behöva göra två sådana analyser, jämfört 
med tolv för individuella analyser, sparar 
vi nästan hundra tusen kronor. För samma 
kostnad kan vi alltså analysera prover från 
ytterligare nästan fem lokaler med bibe
hållen förmåga att upptäcka förändringar 
över tid. 

användbar simulering
Simuleringen som visas är bara ett exem
pel bland många. Tekniken att pröva olika 
förhållanden mellan biologisk provvaria
tion och kemisk analysosäkerhet liksom 

exempelvis olika antal individer i varje 
samlingsprov går att variera i det oänd
liga. 

Nackdelarna med att analysera 
samlingsprov jämfört med individuella 
prov är de vi nämnde i inledningen. Men 
eftersom alla fiskar sparas nedfrysta, indi
viduellt, i riksmuseets provbank finns fort
farande möjligheten att i en framtid utföra 
individuella analyser.

Större geografisk täckning uppnådd
Tidigare, med individuell provtagning, 
analyserades varje år dioxiner från tre 
strömmingslokaler och övriga klororga
niska analyser (PCBer, HCHer, HCB och 
DDTer) från sex strömmingslokaler. Förra 
året, då samlingsprov infördes, analysera
des istället prover från fjorton lokaler. Som 
framgår av kartan för dioxiner, här uttryckt 
med TCDDekvivalenter, så är belastning
en lägre på västkusten jämfört med östkus
ten. Från kartan med den förbättrade 
geografiska täckningen finns också indi
kationer på högre värden för Bottenviken. 
Observera att värdena för de nya lokalerna 
bara baserats på ett års analyser, och att det 
geografiska mönstret sannolikt kommer att 
förändras till nästa år. För att mer tillförlit
ligt och representativt beskriva geografiska 
skillnader bör medelvärdena baseras på 
åtminstone tre års analyser. S
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