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regelbunden provtagning utgör grunden 
för faktabaserad hantering av miljö frågor. 
Den allt större mängden insamlade data 
och alltmer komplexa miljöproblem 
innebär dock att nya verktyg behövs för 
analys. visualisering är en kraftfull metod 
för att analysera och hitta trender i stora 
mängder data, från flera olika stationer 
om man så vill. Den nya metodiken gör 
det också enklare att förutsättningslöst 
söka efter systematiska fel i mätvärdena. 

■ Det är nu ungefär fyrtio år sedan syste
matiska mätningar av tillståndet i vår miljö 
kom igång på allvar. Det fanns då ett stort 
behov av att lokalisera och kartlägga föro
renade eller sårbara miljöer. Då var också 
uppföljningen av vidtagna åtgärder förhål
landevis enkel, eftersom det ofta handlade 
om att klarlägga effekten av att stora punkt
utsläpp eliminerades. 

allt svårare att överblicka
Dagens mest brännande miljöproblem 
är mer komplexa och storskaliga. Vidare 
finns det ofantligt mycket mer data, och 
tolkningen av dem kommer allt oftare i 
centrum av debatten. Miljöövervakning 
och uppföljning av åtgärder är alltså på väg 
att få allt fler inslag av informationsveten
skap, och detta aktualiserar nya arbetsme
toder och nya prioriteringar.

Inom ett forskningsprojekt finansierat 
av Naturvårdsverket har det undersökts 
hur man kan överblicka och statistiskt 
ana lysera data som består av många tids
serier. Tyngdpunkten ligger på olika meto
der för trendanalys och bedömning av 
datakvalitet, men i denna artikel lyfts även 

metoder för visualisering av insamlade 
data fram.

länkade diagram med potential
Olika typer av diagram har sedan länge 
spelat en avgörande roll för att skapa ökad 
förståelse för processer och förändringar i 
miljön. En enda grafisk illustration kan ofta 
säga mer än långa texter och detaljerade 
tabeller. Dock har även de bästa diagram 
klara begränsningar. Datamaterial som 
består av många tidsserier blir ofta oöver
skådliga. För att informationsinnehållet 
ska kunna tydliggöras krävs interaktiva 
datorbaserade visualiseringsmetoder.

Interaktiva, länkade diagram är en 
teknik som har stor utvecklingspotential 

vid analys av miljödata. Den grundläggan
de principen utvecklades för mer än tjugo 
år sedan, men nu har teknikutvecklingen 
gjort den praktiskt användbar. Videosek
venser av punktdiagram är en annan teknik 
för att levandegöra komplex statistik. På 
senare år har den använts framgångsrikt 
av bland andra medicinprofessor Hans 
Rosling. 

Om det bara gällde att skapa en enda 
kombination av grafer så hade detta kunna 
göras i vilket statistiskt programpaket som 
helst. Vill man däremot överblicka ett 
större datamaterial och skapa många figu
rer så innebär interaktiva länkade diagram 
en enorm tidsbesparing. Växlingen mellan 
olika markeringar i diagrammen går 
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sekundsnabbt, och detta innebär att man 
kan utnyttja människans förmåga att se små 
förändringar mot en statisk bakgrund. 

Vid granskning av miljödata kan 
konventionell diagramritning med fördel 
kompletteras med datavisualiseringar i 
programpaketet GGobi som kan laddas ner 
gratis. För användare som har tillräcklig 
datorvana fungerar det tillfredsställande 
för datamaterial med upp till några tiotal 
tidsserier som var och en innehåller några 
tusen observationer. Större datamaterial 
kan visualiseras genom att man först gör ett 
slumpmässigt urval av insamlade data.

vidareutveckling av trendtester
Önskemålet att kunna överblicka och 
utvärdera förhållandevis stora datamateri
al har varit en ledstjärna även i forsknings
programmets egen utveckling av statistisk 
metodik och programvara. 

För att bedöma övergripande regio
nala trender används allt oftare så kallade 
ickeparametriska tester. Med dessa kan 
monotona, eventuellt ickelinjära trender 
i miljötillståndet klarläggas, och de kan på 
ett enkelt sätt ta hänsyn till att mätvärde
na från olika stationer kan vara statistiskt 
korrelerade. Dessutom är de robusta mot 
enstaka starkt avvikande observationer, 
och de kan hantera mindreänvärden. 
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LÄNKADE DIAGRAM GER SNABB ÖVERBLICK

n Metoden med länkade diagram kan illus
treras med vattenkemiska data från Östra 
Gotlandsdjupet, där ett punktdiagram med 
phvärden och alkalinitet kopplas till ett annat 
punktdiagram som visar samma mätvärdens 
fördelning över tid och djup.  När en grupp 
mätvärden i det första diagrammet markeras, 
ser man omedelbart i det andra när och var 
dessa mätvärden observerats. Det går med 
denna metod också att koppla tre eller flera 
diagram av olika typer till varandra. 

i det här fallet ser man att låga alkalinitetsvär
den nästan upphörde efter 1993. Det har av 
datavärden förklarats med kända fel i äldre 
mätningar. 

Data från den oceanografiska databasen Shark (SMhi). 
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Fosfordata från bland annat 
vänern användes i program

met Multitrend för att söka 
efter samtidiga trender i 
fosforhalt på olika djup.

Trendtesterna har med hjälp av 
pro grammet Multitest vidareutvecklats 
i flera avseenden. En programvara som 
automatiskt beräknar övergripande tren
der i olika grupper av tidsserier har utveck
lats. Det finns möjlighet att korrigera de 
uppnådda signifikansnivåerna (pvärde na) 
för seriell korrelation i mätserierna, det vill 
säga förekomsten av en mer eller mindre 
cyklisk, naturlig variation i miljötillstån
det. Dessutom kan man skapa utskrifter 
som gör det lättare att finna mönster i de 
observerade pvärdena. 

trendytor hittar brytpunkter
Genom att analysera flera tidsserier av 
miljödata samtidigt skapas också möjlig
heter att beskriva trender i insamlade data 
med hjälp av trendytor, eller respons ytor, 
som illustreras med tredimensionella 
diagram. En ny metodik har utvecklats för 
att kunna skilja mellan gradvisa föränd
ringar från år till år och plötsliga nivå
förändringar som sker synkront i alla 
analyserade tidsserier. 

I ett exempel med fosfordata från sjöar 
och vattendrag i Sverige testades om det 
statistiskt gick att säkerställa den samtidiga 
haltsänkning som kunde skönjas i Vänern, 
i de stora norrlandsälvarna och i några av 
vattendragen i södra Sverige. Målet var Fo
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också att automatisera sökandet efter bryt
punkter. Alla kemiska analyser var utförda 
av samma laboratorium.

Dataanalysen gjordes med hjälp av 
programmet Multitrend. Diagrammet man 
får fram visar att ett plötsligt nivåskifte 
mellan 1995 och 1996 är den helt domine
rande förändringen under den studerade 
tidsperioden. Osäkerhetsanalyser baserade 
på så kallad återsampling av observerade 
data gjorde det också möjligt att visa att 
nivåförändringen var statistiskt säkerställd. 
Utifrån testresultatet drogs slutsatsen att 
brottet i rapporterade data beror på en känd 
förändring i den kemiska analysmetodiken.

information med bättre kvalitet
Den nya statistiska metodiken som presen
teras i forskningsprogrammet kan bidra 
till högre kvalitet i miljöövervakningen, 
både genom att klarlägga verkliga trender 
i miljötillståndet och genom att avslöja 
kvalitetsbrister. 

Vi är oundvikligen på väg mot en miljö
övervakning där tyngdpunkten förskjuts 
från insamling och datalagring till en 
noggrann analys av insamlade data. Vi är 
också på väg från analys av en dataserie i 
taget till samtidiga analyser av flera data
serier. Inom klimatforskningen har man i 
flera avseenden tagit fasta på dessa föränd
ringar. Bland annat har man lagt ner ett stort 
arbete på att kvalitetsgranska och homoge
nisera långa tidsserier av meteorologiska 
data. Inom klimatforskningen är det också 
en självklarhet att samtidigt analysera data 
från stora geografiska regioner. 

Miljöövervakningen i stort har mycket att 
vinna på att utvecklas i samma riktning. S

lÄNKar: www.gapminder.org	 •	www.ggobi.org	 •	
www.ida.liu.se/divisions/stat/research/Software/
index.en.shtml
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NYA SAMBAND MED NYA TRENDTESTER

TRENDYTOR VISAR FÖRÄNDRINGAR 

m Med hjälp av ny programvara för trendtester kan 
man automatiskt beräkna övergripande trender i 
tidsserier. här visas uppnådda signifikansnivåer 
för alkalinitetstrender i 34 svenska vattendrag. När 
mätstationerna sorterats efter havsområde framträ
der ett tydligt geografiskt mönster.

Grönt och plustecknen indikerar uppåtgående tren
der och signifikansens styrka. vita fält innebär att det 
inte skett någon signifikant förändring. Några nedåt
gående trender fanns inte i detta material.
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NYA SAMBAND MED NYA TRENDTESTER

TRENDYTOR VISAR FÖRÄNDRINGAR 

n För att kunna skilja mellan gradvisa och plötsliga föränd
ringar, kanske orsakade av systematiska fel, har nya metoder 
utvecklats. här exemplifierat med observerade totalfosforkon
centrationer på tre djup vid Dagskärsgrund i vänern.

i den tredimensionella figuren till vänster kan man skönja 
en antydan till att halterna sjönk efter 1995. Det har marke
rats med olika färg på prickarna. Genom att använda en ny 
programvara som visualiserar data som en mjukt varierande 
trendyta syns tydligt att ett plötsligt nivåskifte är den helt domi
nerande förändringen under tidsperioden. Nivåskiftet visade sig 
bero på en förändring i den kemiska analysmetodiken.

Engo
Doktorsavhandlingen som artikeln tar 
avstamp i, roadmap for Trend detection 
and assessment of data Quality, Wahlin, 
2008, är en del i Naturvårdsverkets forsk
ningsprogram eNGo (assessment of 
environmental Goal achievement Under 
Uncertainty). Det övergripande syftet med 
programmet är att utveckla nya verktyg 
som kan underlätta uppföljningen av mil
jökvalitetsmålen. Ny metodik för statistiska 
utvärderingar av miljödata innebär att man 
snabbare och med större precision kan se 
effekterna av olika miljövårdsinsatser. 
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