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Förord

Kunskap om statistiska metoder för beskrivning och analys av erhållna data är väsentlig för de 
flesta empiriska vetenskaper. Statistiska kunskaper och färdigheter är ett effektivt hjälpmedel 
för att ordna och beskriva erhållna data och även för att, i förekommande fall, göra generalise
ringar utifrån data.

En närmare granskning av ett flertal avhandlingar, artiklar, rapporter och elevarbeten inom 
området beteendevetenskap, och även inom ett flertal andra ämnesområden, har gett mig den 
bestämda uppfattningen att data i många fall föreligger på en låg metrisk nivå, vanligtvis no- 
minalskalenivå (klassificering av data i kategorier) eller ordinalskalenivå (rangordning av 
klassificerade kategorier). Trots detta faktum förefaller den undervisning och skolning som 
ges i statistik i många fall innefatta enbart information om metoder på intervall- eller kvot- 
skalenivå, dvs. metoder som bygger på förutsättningen att data ligger på en hög metrisk nivå.

Samstämmigheten mellan data som förekommer i många empiriska studier, och de statistiska 
metoder som finns att tillgå utifrån undervisning och skolning, är således i många fall mycket 
dålig.

Vad blir då effekten av en sådan bristande överensstämmelse? Som jag ser det inträffar för
modligen endera av följande två situationer. Antingen att man undviker att använda statistik 
som hjälpmedel utifrån argumentet att det inte finns tillämpliga metoder, eller att man de kän
da (parametriska) metoderna utan urskiljning, dvs. utan att reflektera över vilka förutsättning
ar och villkor som måste vara uppfyllda för att dessa metoder ska kunna tillämpas.

Det är i detta perspektiv som föreliggande arbete ska ses. Det syftar till att introducera statis
tiska metoder för beskrivning och analys av data som föreligger på nominal- eller ordinal
skalenivå - den typ av data som ofta förekommer inom många ämnesområden. Dessa metoder 
sammanfattas under den gemensamma beteckningen icke-parametriska metoder.

I min redovisning av olika icke-parametriska metoder har jag försökt att i allmänna ordalag 
beskriva den statistiska idé som ligger till grund för respektive metod. Framställningen bygger 
även på en jämförelse med motsvarande parametriska metod. Vissa exempel och avsnitt i tex
ten har dessutom utformats utifrån tanken att ge en viss antydan om olika forskningsmetodis- 
ka begrepp och förfaringssätt. I övrigt vill jag också nämna att de tabeller som presenteras i 
bilagor har reproducerats från böcker och andra statistiska källor.

Umeå i februari 2008

Widar Henriksson
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VAL AV STATISTISK ANALYSMETOD

Vanligtvis insamlas empiriska data för att belysa ett antal generella frågor eller för 

att testa hypoteser som härletts utifrån ett undersökningsproblem.

Beroende på vilken typ av problem som studeras har de data som insamlas olika 

karaktär - olika metriska egenskaper. Det är inte heller speciellt ovanligt att samma 

problem, mer eller mindre medvetet, belyses via ett insamlande av data av olika 

karaktär.

Vid den statistiska analysen gäller det att finna den metod med vars hjälp man får ut 

så mycket och så säker information som möjligt. Detta innebär att valet av statistisk 

metod måste bestämmas utifrån karaktären i de data som samlats in.

Kriterier för val av statistisk metod:

a) Statistisk styrka

b) Statistisk modell

c) Metrisk nivå

a. Statistisk styrka

Statistisk styrka kan sägas vara ett mått på förmågan hos ett test att upptäcka en 

specificerad skillnad mellan \Iq och \iv d.v.s. en specificerad skillnad mellan det 

hypotetiska medelvärdet i populationen om Hq är sann (|Xq) och motsvarande 

hypotetiska medelvärde (p2) om H2 är sann.

För att ge en närmare förklaring till begreppet statistisk styrka utgår vi från den 

statistiska inferensens och hypotesprövningens idé. Innebörden i den statistiska
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inferensen är att man, med sannolikhet som teoretisk grund, drar slutsatser om 

förhållanden i en population utifrån observerade förhållanden i ett stickprov som 

dragits från denna population. (Statistisk inferens kan också innefatta flera 

populationer).

En hypotes är ett påstående om förhållanden i populationen och man utgår från två 

olika hypoteser: Hq och Hr Noll-hypotesen (Hq) specificerar ett förhållande i 

populationen som kan relateras till det utfall som observeras i stickprovet, och detta 

innebär således att Hq är direkt testbar. Mothypotesen, eller altemativhypotesen, (H2) 

är däremot inte direkt testbar och detta medför att all statistisk inferens innebär ett 

beslut om att antingen acceptera eller förkasta Hq.

Den statistiska slutsatsen innefattar alltid en viss risk, d.v.s. det föreligger aldrig 

någon helt säker slutsats. Slutsatsen kan vara antingen rätt eller fel med avseende på 

hur det faktiskt ser ut i populationen. Om man, utifrån de data som observerats i 

stickprovet, accepterar Hq (=ett observerat värde ligger i acceptansområdet), så kan 

detta vara antingen rätt eller fel med avseende på det faktiska förhållandet i 

populationen. Motsvarande gäller också om Hq förkastas - beslutet kan vara antingen 

rätt eller fel. Detta förhållande har sammanfattats i nedanstående sammanställning.

Slutsats: Faktiskt förhållande

(Utifrån statistisk 
inferens)

Hq sann Ho falsk

Hq accepteras Korrekt beslut Typ 2-fel
p=l-a P=ß

Hq förkastas Typ 1-fel Konekt beslut
p=a P=l-ß



3

Av sammanställningen framgår att man kan göra två typer av fel vid statistisk 

inferens: Typ 1-fel och Typ 2-fel.

Typ 1-fel = att förkasta Ho när Ho i verkligheten är sann.

Typ 2-fel = att acceptera Hq när Ho i verkligheten är falsk.

Sannolikheten att göra ett Typ 1-fel betecknas med den grekiska bokstaven alfa, och 

sannolikheten för Typ 1-fel är samma som signifikansnivån, d.v.s. p=a. Av detta 

följer att sannolikheten för korrekt beslut är 1-alfa (p=l-a), förutsatt att Hq är sann. 

På analogt sätt betecknas sannolikheten för Typ 2-fel med deir^grekiska bokstaven 

beta (p=ß). Förutsatt att Hq är falsk är sannolikheten för korrekt beslut 1-ß, och detta 

är också testets statistisk styrka.

Statistisk styrka = 1-ß. Ett test som har hög statistisk styrka har således hög 

sannolikhet för att förkasta Ho när Ho i verkligheten är falsk.

För att ytterligare förtydliga de fyra olika teoretiska utfallen vid statistisk inferens, 

görs en grafisk illustration av förhållandet i två olika figurer. Den första figuren (a) 

beskriver situationen när Hq i verkligheten är sann, och den andra figuren (b) 

beskriver motsvarande förhållanden när Hq i verkligheten är falsk (=H2 sann).

De två fördelningarna i respektive figur utgör samplingfördelningar med \Iq respektive 

p2 som medelvärde i fördelningen.

Den första figuren (a) illustrerar det fall då Hq i verkligheten är sann. Låt oss i detta 

sammanhang direkt konstatera att den diskussion som vi nu kommer att föra är en 

teoretisk diskussion eftersom vi i en inferenssituation inte känner populationens 

egenskaper och därför inte heller kan uttala oss om förhållandet i populationen med 

100%-ig säkerhet. Utifrån utfallet i stickprovet, och utifrån den statistiska inferensen
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(accepterar/förkastar Hq), uttalar vi oss således om populationen med viss risk för att 

göra fel.
Ho sann

Kritiskt värde, a=0.05 
Enkelsidig prövning

Vid inferensen definieras ett s.k. kritiskt värde, och förutsatt detta värde, enkelsidig 

prövning samt signifikansnivån a=0.05, erhålls ett kritiskt område vilket markerats 

med lodräta streck i figuren. Vid den statistiska inferensen handlar vi på så sätt att 

om det observerade värdet hamnar i det kritiska området så förkastas Hq, och i övriga 

fall accepteras H0. Av figuren framgår att om Hq faktiskt är sann (vilket vi inte har 

kunskap om i vår inferenssituation), och det observerade värdet hamnar i det kritiska 

området, förkastas Hq vilket är ett felaktigt beslut. Sannolikheten för att detta ska 

inträffa är således samma som signifikansnivån, d.v.s. i detta fall p=a=0.05. 

Sannolikheten för att göra ett korrekt beslut är dock alltid väsentligt större och i detta 

fall är den p=l-0.05=0.95.
Hj sann

Kritiskt värde, a=0.05 
Enkelsidig prövning
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Om vi för ett analogt resonemang i anslutning till den andra figuren (b), som 

illustrerar det fall då Hx i verkligheten är sann, finner vi att inferensen i denna 

situation resulterar i ett felaktigt beslut med sannolikheten ß. Det aktuella området 

har markerats med lodräta streck, och om det observerade värdet hamnar i detta 

område så accepteras Hq eftersom området ligger inom acceptansområdet vid 

inferensen. Sannolikheten för att göra ett korrekt beslut definieras av komplement

mängden, d.v.s. 1-ß, vilket också utgör ett mått på testets statistiska styrka.

Vid den statistiska prövningen (inferensen) vill man försöka att undvika fel och den 

naturliga fråga som uppkommer är naturligtvis hur man ska förfara för att minimera 

sannolikheten för fel (Typ 1 och Typ 2) vid statistisk inferens?

Eftersom man som statistiker själv bestämmer signifikansnivån vid den statistiska 

prövningen ligger det kanske nära till hands att tänka sig en sänkning av signifikans

nivån (ex från a=0.05 till a=0.01). Därigenom reduceras nämligen också sannolik

heten för Typ 1-fel i samma utsträckning. Problemet är dock att det föreligger en 

invers (omvänd) relation mellan a och ß, dvs en minskning av a -*■ ökning av ß. Av 

denna anledning är således en minskning av signifikansnivån inget bra sätt att redu

cera sannolikheten för fel (Typ 1-fel och Typ 2-fel) vid statistisk inferens. Ett bra 

sätt att åstadkomma detta, d.v.s. att minska såväl Typ 1- som Typ 2-fel, är att öka 

stickprovsstorleken vilket illustreras av två figurer (c och d) på nästa sida.

De två figurerna refererar till exakt samma problemsituation. Figurerna har också 

samma skala vilket innebär att Po och p1 har exakt samma värde i den övre och den 

nedre figuren. I den övre figuren (c) redovisas utfallet om stickprovsstorleken är liten 

(n=20), och i den nedre figuren (d) redovisas motsvarande utfall om stickprovsstorle

ken i stället är stor (n=100).
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Hq fördelning Hj fördelning

Kritiskt värde, a=0.05 
Enkelsidig prövning

(d)

Ho fördelning Hj fördelning

Kritiskt värde, a=0.01 

Enkelsidig prövning

I den övre figuren ser vi att de två samplingfördelningama överlappar ganska mycket 

vilket resulterar i en relativt stor sannolikhet for Typ 2-fel (ß), med åtföljande låg 

statistisk styrka (1-ß). I den nedre figuren är överlappet mellan de två samplingför

delningama så litet att signifikansnivån kunnat sänkas från 0.05 till 0.01 (a=0.01). 

Samtidigt ser vi också att testets statistisk styrka (1-ß) höjts väsentligt.
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Vi kan således konstatera att den statistiska styrkan hos ett test är beroende av 

stickprovets storlek. Detta förklaras av att standardavvikelsen i samplingfördelningen 

(ctj) minskar om stickprovsstorleken (n) ökar. Om standardavvikelsen i populations- 

fördelningen är känd är standardavvikelsen i samplingfördelningen o*=<7x/Vn, och 

om standardavvikelsen i populationen inte är känd (vilket är vanligast) skattas 

standardavvikelsen i samplingfördelningen utifrån standardavvikelsen i det stickprov 

som erhållits via ett slumpmässigt urval från populationen, d.v.s. a^=sx/^/nÄ.

Av de två figurerna på föregående sida framgår också att den statistiska styrkan hos 

ett test är speciellt viktigt om ^ är sant, samtidigt som fi0 och ^ ligger relativt nära 

varandra. I sådana situationer krävs test med hög statistisk styrka för att kunna 

förkasta den falska Ho-hypotesen.

De icke-parametriska statistiska metoderna har, vid jämförelse med motsvarande 

parametriska metoder, en lägre statistisk styrka. För såväl parametriska som icke- 

parametriska metoder gäller dock generellt att samplingfördelningen är beroende av 

stickprovsstorleken. En icke-parametrisk metods lägre statistiska styrka kan därför 

kompenseras via en utökad stickprovsstorlek.

b. Statistisk modell

I många fall är en matematisk-statistisk modell av central betydelse. Modellen kan 

sägas vara en abstraktion av verkligheten och den eller de egenskaper, processer eller 

företeelser som man vill studera. Det finns olika typer av modeller och nedan 

beskrivs tre modeller: binomialmodellen, normalfördelningsmodellen och x2- 

modellen.

Binomialmodellen utvecklades av fransmännen Abraham de Moire och Nicholas 

Bernouilly under 1700-talet och deras arbete kan sägas ha haft Isac Newtons
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binomialteorem som utgångspunkt. Modellen är tillämpbar i de fall där man studerar 

en dikotom variabel, d.v.s. en variabel som har två utfall (ex. krona/klave, rätt/fel, 

pojke/flicka). Binomialfördelningens frekvensfunktion utnyttjas i detta kompendium 

i de situationer då man har mätvärden som föreligger på ordinalskalenivå.

Normalfördelningsmodellen härleddes redan på 1700-talet, men modellen har ofta 

kommit att förknippas med tysken Carl Friedrich Gauss (den s.k. Gauss-kurvan). 

Dess nuvarande namn, normalfördelningskurvan, sägs ha engelsmannen Karl Pearson 

som* upphovsman, och begreppet normalfördelning föranleds av att modellen ofta är 

tillämpbar i samband med teorier om fel i mätningar. Den s.k. klassiska testteorin 

bygger exempelvis till stor del på normalfördelningsmodellen.

X2-modellen presenterades för första gången av Karl Pearson år 1900 i tidskriften 

Philosophical Magazine och modellen kan till viss del ses som ett resultat av hans 

analyser av sneda fördelningar. Modellen är synnerligen användbar för att genomföra 

statistiska prövningar av data som föreligger på nominal- eller ordinalskalenivå. 

Eftersom x^modellen kommer att utnyttjas i många av de situationer som relateras 

i detta kompendium kan det vara av intresse att konstatera att det föreligger en viss 

relation mellan denna modell och normalfördelningsmodellen.

Låt oss anta att vi har mätvärden som följer normalfördelningen och att vi har 

transformerat samtliga värden till en z-fördelning. Denna z-fördelning är också 

normalfördelad, med ett medelvärde |i*=0, och en standardavvikelse ax=l. Antag 

vidare att vi slumpmässigt väljer ut ett z-värde från denna fördelning och sedan 

kvadrerar detta z-värde, och att vi upprepar detta ett stort antal gånger. Om de 

erhållna z2-värdena beskrivs i en frekvensfördelning bildar denna fördelning en x2- 

fördelning med en (1) frihetsgrad. Om man på motsvarande sätt drar två z-värden
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från den ursprungliga fördelningen, kvadrerar varje enskilt värde och sedan på samma 

sätt bildar en frekvensfördelning, så erhåller man en x2_fördelning med två (2) 

frihetsgrader. Genom slumpmässigt urval av ett givet antal z-värden, och genom att 

sedan summera de kvadrerade värdena, erhåller man således en x2-fördelning för 

olika antal frihetsgrader (fg). Detta innebär att:

X2(t^) = Z2! + z22 + Z23 +........+ z2„

Kvadreringen av z för att erhålla x2 medför att:

a) Alla värden på x2 blir positiva.

Variabeln z, som således har ett medelvärde p*=0 och en standardavvikelse ox=l, kan 

anta såväl positiva som negativa värden. Den har en fördelning som är symmetrisk 

och om man avsätter samma avstånd med utgångspunkt hrån fördelningens 

medelvärde erhålls två z-värden som har exakt samma numeriska värde. Det ena 

värdet är dock negativt och det andra värdet är positivt. Kvadreringen av z för att 

erhålla x2 medför dock att samtliga värden blir positiva.

b) Den ursprungliga fördelningens form ändras.

Om man betraktar z-fördelningen så finner man exempelvis att det är samma 

numeriska avstånd mellan +1 och +2 som mellan +2 och +3. Om man däremot 

kvadrerar dessa värden så blir motsvarande numeriska avstånd +3 respektive +5. 

Uttryckt i allmänna ord kan man således säga att kvadreringen har större konsekvens 

om det numeriska värdet är stöne. Kvadreringen av z innebär således att den 

ursprungliga fördelningens form förändras.

X2-fördelningens form beror av en parameter, som betecknas antal frihetsgrader.
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Figuren nedan återger x2-fördelningen för valda frihetsgradsantal. För fg * 3 startar 

kurvan i origo, växer till ett maximum och avtar därefter asymptotiskt mot x-axeln.

X2-fördelningens utseende bestäms således av antalet frihetsgrader och vi ser att 

fördelningen blir allt mer symmetrisk när antalet frihetsgrader ökar. Vi ser också att 

fördelningens form förändras relativt drastiskt när antalet frihetsgrader ökar i det lägre 

variationsområdet (fg £ 7). Det bör dock noteras att definitionen av frihetsgrad för 

X2-fördelningen inte överensstämmer med motsvarande definition av frihetsgrad för 

exempelvis t-fördelningen.

Frihetsgrad är egentligen en term som lånats från fysiken där den utnyttjas för att 

beskriva och beteckna rörelsen hos ett objekt. Frihetsgrad är ett komplicerat statistiskt 

begrepp och i denna framställning kommer vi att tillåta oss en förenklad definition 

som, uttryckt i allmänna termer, har utformats på följande sätt:

Frihetsgrad = "frihet för en statistisk karakteristika att variera i ett stickprov".

Den statistiska karakteristikan vid x2-analyser kan sägas vara cellfrekvensema och
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vi exemplifierar begreppet frihetsgrad utifrån den 2x2-tabell som redovisas nedan.

Variabel x

Variabel y

yi y2

E

10 15 25

x2 40 35 75

E 50 50 100

I vårt resonemang betraktar vi kolumnsummorna (50;50), radsummorna (25;75) och 

totalsumman (100) som givna. Frågan är alltså med vilket frihet som cellfrekvenser

na (10;15;40;35) kan variera? Cellfrekvensen för x^yj kan exempelvis teoretiskt 

variera inom intervallet 0-25 och cellfrekvensen för x2;y2 kan på samma sätt variera 

i intervallet 0-50.

Antag att vi har observerat n=20 i cellen Xj;y1? d.v.s. vi har definierat en cell

frekvens - vilken frihet har då övriga cellfrekvenser att variera? Svaret är att övriga 

cellfrekvenser då är givna, eftersom kolumn- och radsummor betraktas som givna. 

Antalet frihetsgrader i en 2x2-tabell som analyseras med ^-metoden har således en 

(=1) frihetsgrad. Utifrån ett analogt resonemang kan man komma fram till att 

exempelvis en 2x3-tabell har två (=2) frihetsgrader, och att en 3x3-tabell har fyra 

(=4) frihetsgrader.
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c. Metrisk nivå

Inledningsvis kan konstateras att all statistisk bearbetning (såväl deskription som 

inferens) utgår från tal, d.v.s. siffror som getts en innebörd via en mätning. En 

närmare granskning av olika definitioner av mätning resulterar i slutsatsen att 

definitionen ofta uttrycks i olika och varierande termer. Vad som dock förefaller vara 

gemensamt för de flesta definitioner kan sammanfattas enligt följande:

Mätning = tilldelning av siffror till variabler, enligt vissa regier^ ...

Variabel = objekt, händelser eller företeelser som kan anta olika värden vid olika 

tidpunkter eller för olika individer.

De tal som erhålls som resultat av en mätning kan ha olika egenskaper. Olika 

mätningar kan också ge varierande och olika mängd information om de variabler som 

mäts, och av denna anledning klassificerar man de mätvärden som erhålls vid en 

mätning i fyra metriska nivåer (skalnivåer). Uppdelningen i fyra skalnivåer lanserade 

engelsmannen Stanley Smith Stevens i en artikel i Science år 1946. Han utvecklade 

och raffinerade sedan begreppet skalnivå ytterligare under de närmaste åren för att 

slutgiltigt publicera det i sin bok "Handbook of experimental psychology" år 1951. 

Relationen mellan metrisk nivå och tillåtna statistiska operationer utgör en viktig 

utgångspunkt och sammanfattat kom klassificeringen i skalnivåer att innebära ett 

betydelsefullt bidrag till statistik och mätteori, såväl på grund av dess teoretiska som 

dess praktiska värde.

Man brukar vanligtvis definiera fyra olika metriska nivåer, eller skalnivåer, nämligen: 

nominal-, ordinal-, intervall- och kvotskala.
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1. Nominalskala

Den enklaste och mest fundamentala metriska operationen innebär att en variabels 

utfall sorteras i kategorier enligt en viss i förväg definierad regel. Ordet nominal 

kommer från det latinska ordet för namn. Nominal kan sägas vara en bra etikett för 

denna typ av mätning eftersom en variabel vars mätvärden föreligger på nominalska- 

lenivå kan betraktas som namn. Definitionen av mätning innebär, som angetts tidigare 

(s 12), tilldelning av siffror till variabler enligt vissa regler. De siffror som tilldelas 

vid nominalskalemätning har dock ingen kvantitativ innebörd*xil&$t innebär att talen 

inte har de matematiska egenskaper som man vanligtvis förknippar med siffror.

Som exempel på en mätning som föreligger på nominalskalenivå kan vi välja 

variabeln kön. Låt oss anta att vi utformat en regel som identifierar individer med 

manligt respektive kvinnligt kön, och att operationen mätning innebär att de individer 

som har manligt kön tilldelas siffran 1, och att de individer som har kvinnligt kön 

tilldelas siffran 2. Denna mätning innebär inte att vi kan tilldela de individer som 

erhållit 1 respektive 2 de egenskaper som definieras av innebörden i siffrorna 1 och

2. Vi kan inte dra slutsatsen att kvinnor (=2) är bättre än män (=1), trots att siffran 

2 i matematisk bemärkelse är större än siffran 1. De tilldelade siffrorna har således 

inte mer kvantitativ innebörd än bokstäverna M och Kv, eller de genetiska 

symbolerna å och 9.

Mot bakgrund av vad som konstaterats ovan är det motiverat att fråga sig varför man 

över huvud taget ska tilldela siffror till variabler som föreligger på nominalskalenivå? 

Självklart finns det inget egenvärde i ett sådant förfaringssätt, men faktum är att 

exempelvis en datamaskinell bearbetning av data förutsätter att den information som 

ska bearbetas föreligger som siffror. Man måste dock hålla i minnet att en 

sifferetikettering av kategorier vid nominalskalemätning inte innebär att de tilldelade
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siffrorna har någon matematisk innebörd.

Utifrån vissa utgångspunkter betraktas nominalskalemätningen ibland inte som en 

mätning i egentlig bemärkelse eftersom man inte erhåller någon kvantitativ 

information. Utgångspunkten är därvid att vissa variabler är kvalitativa snarare än 

kvantitativa till sin karaktär och av denna anledning särskiljer man också två typer 

av variabler: kvalitativa och kvantitativa. En förenklad och verbaliserad definition av 

en kvalitativ variabel är att denna inte på ett naturligt sätt kan mätas med siffror. De 

kvantitativa variablerna är kontinuerliga och kan naturligt mätas .med siffror, d.v.s. 

mätvärden kan inordnas efter ett kontinum, eller annorlunda uttryckt efter en 

numerisk och kvantitativ skala.

Exempel på mätningar vars mätvärden föreligger på nominalskalenivå: kön, 

partitillhörighet, bilmärken, civilstånd, nummer på fotbollsspelare, ögonfärg, osttyp, 

yrke, religion, ras, hårfärg.

2. Ordinalskala

En mätning som föreligger på ordinalskalenivå har samma egenskaper som en 

mätning som föreligger på nominalskalenivå, d.v.s. variabelns utfall sorteras i 

kategorier. Ordinalskalemätningen har dessutom ytterligare en egenskap, kategorierna 

är rangordnade.

Mätningen är kvantitativ i den bemärkelsen att de siffror som tilldelats reflekterar 

rangordnad (ordinal) position efter ett kontinum eller en dimension, och att vaije 

mätvärde representerar en relativ (inte en absolut) uppskattning av en variabels utfall. 

Detta innebär att det kan existera en stor skillnad i det sanna värdet mellan de objekt,
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de händelser, eller de företeelser som erhållit rangvärdet 1 och 2, men enbart en liten 

skillnad mellan de som erhållit rangvärdet 2 och 3. Även om den mätning som 

föreligger på ordinalskalenivå ger mätvärden som således har lika numerisk differens 

mellan 1 och 2, som mellan 2 och 3, så representerar denna differens enbart en relativ 

skillnad.

För att illustrera detta förhållande tar vi en idrottstävling (terrängtävling) som 

exempel. Om vi utformar regeln att den person som först kommer i mål tilldelas 

siffran 1, den som kommer därnäst siffran 2 o.s.v. erhåller vi mätvärden som 

föreligger på ordinalskalenivå. Låt oss anta att den faktiska skillnaden mellan l:an 

och 2:an var 5 sekunder medan motsvarande skillnad mellan 2:an och 3:an var 15 

sekunder. Vi inser således att differensen vid en ordinalskalemätning mellan l:an, 

2:an och 3:an representerar enbart en relativ, inte en absolut, skillnad. Utifrån samma 

exempel inser vi också att mätningen inte heller ger information om den absoluta 

nivån. Denna kan exempelvis vara hög (samtliga deltagare är elitlöpare), men den kan 

också vara låg - de tävlande är s.k. soffliggare.

Exempel på mätningar vars mätvärden föreligger på ordinalskalenivå: Piaget’s 

utvecklingsstadier, attitydmätningar (att exempelvis göra ställningstaganden: mycket 

positiv, positiv, negativ, mycket negativ), militär rang (korpral, furir,...,general), 

hårdhet hos mineral, en förelagd uppgift att göra rangordning av objekt, händelser 

eller företeelser (ex. skönhet: 1, 2, 3,..), klassificering av öl (I, II, HI, IV).

3. Intervallskala

Om den metriska operationen uppfyller kraven på ordinalskalenivå (distinkta 

kategorier och rangordning mellan kategorierna) och dessutom har lika avstånd



16

mellan på varandra följande kategorier sägs mätningen föreligga på intervallskalenivå.

Vid intervallskalemätning har en mätenhet definierats vilket resulterar i att skillnaden 

mellan kategorier får mening. Detta innebär också att skillnaden uppfattas som en 

gemensam standard samt att skillnaden är replikerbar, d.v.s. att den är konstant över 

tillfållen.

Det klassiska exemplet på en mätning som föreligger på intervallskalenivå är mätning 

av temperatur. Vid denna mätning är mätenheten grader, exempelvis grader Celsius, 

och uttryckt i allmänna termer har enheten erhållits genom att dela upp avståndet, 

mellan kvicksilverpelarens position när vatten kokar och motsvarande position när snö 

smälter, i 100 lika stora delar.

Ett annat exempel är s.k. kalendarisk tid. Om man exempelvis ställer frågan huruvida 

det har förflutit lika lång tid mellan år 1970-1980 som mellan år 1980-1990, så blir 

svaret ja. (Vi bortser från den marginella skillnad som i sak enbart astronomer och 

fysiker är medvetna om!). Om man däremot ställer frågan huruvida jorden var 

dubbelt så gammal år 1000 som år 500 (e Kr), så blir svaret nej. Noll-punkten för 

vår tideräkning är godtyckligt vald - vid tidpunkten 0 hade jorden redan en viss 

ålder.

Samma förhållanden gäller också för mätning av temperatur (°C), och som 

konsekvens kan vi således inte heller säga att +20 grader är dubbelt så varmt som 

+10 grader. Däremot kan vi säga att skillnaden i temperatur mellan 20-40 grader 

motsvarar (är ekvivalent med) skillnaden i temperatur mellan 40-60 grader. Vid 

mätning av temperatur har skillnaden mellan kategorier (=grader) mening, och att 

skillnaden mellan 20-40°C är ekvivalent med skillnaden mellan 40-60°C framgår 

också om vi relaterar till motsvarande mätvärden vid temperaturmätning enligt
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Farenheit (°F). I sammansställningen på nedan redovisas ekvivalenta mätvärden vid 

mätning av temperatur enligt Celsius och enligt Farenheit.

°c °F

0 32

20 68

40 104

60 140

80 176

100 212

Av sammanställningen framgår att 20-40°C motsvaras av 68-104°F, d.v.s. att 

skillnaden är 20°C respektive 36°F. Skillnaden 40-60°C motsvaras av 104-140 °F, 

d.v.s. skillnaden är även här 20°C respektive 36°F. Med referens till vad som 

konstaterades ovan kan vi således säga att skillnaden mellan 20-40°C (=20) 

motsvarar skillnaden mellan 40-60°C (=20) och att skillnaden mellan 68-104°F 

(=36) motsvarar skillnaden mellan 104-140 °F (=36). Vi har därmed visat att mätning 

av temperatur ger ekvivalenta skalsteg oavsett om mätningen sker i °C eller °F.

En mätning som föreligger på intervallskalenivå ska således ha en mätenhet som är 

definierad. Samma antal mätenheter, men på olika nivåer av skalan, ska också vara 

ekvivalenta.

I detta sammanhang är det relevant att fråga sig om det finns pedagogiska (och 

psykologiska) mätningar som föreligger på intervallskalenivå? Vissa hävdar att poäng
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(=mätenhet) på standardiserade test, exempelvis intelligenstest, bildar mätvärden som 

föreligger på intervallskalenivå - andra hävdar motsatsen. Utan att ta ställning i 

denna fråga är således den avgörande frågeställningen huruvida exempelvis skillnaden 

mellan individer som erhållit 75 respektive 80 poäng är ekvivalent med motsvarande 

skillnad mellan individer som erhållit 125 respektive 130 poäng? Fortfarande utan att 

göra ett ställningstagande för eller emot hävdar vissa att betyg utgör en mätning vars 

mätvärden föreligger på intervallskalenivå. Mätenheten är i detta fall en betygsenhet. 

Om det är en sann intervallskala ska således skillnaden mellan exempelvis de elever 

som erhåller betyget 1 och 2 i ett ämne vara ekvivalent med skillnaden mellan elever 

som erhåller betyget 4 och 5.

4. Kvotskala

Om mätoperationen uppfyller kraven på intervallskalemätning, och dessutom har en 

absolut O-punkt, sägs mätningen föreligga på kvotskalenivå. Absolut O-punkt 

innebär frånvaro av den egenskap som man avser att mäta, exempelvis talet 0 vid 

mätning av längd innebär frånvaro av egenskapen längd.

Om vi relaterar till mätning av temperatur (°C), en mätning som föreligger på 

intervallskalenivå, kan vi nu konstatera att orsaken till att så är fallet är att O-punkten 

(0°C) inte är någon absolut O-punkt. Att O-punkten i detta fall inte är någon absolut 

O-punkt framgår också av att denna mätning kan anta negativa tal. En mätning som 

föreligger på kvotskalenivå kan aldrig anta negativa tal.

Kvotskalemätningens mätvärden kan också bilda kvoter som har mening. Detta 

innebär att man exempelvis kan bilda kvoten mellan två objekt som har längden 100 

cm respektive 50 cm, och att man utifrån denna kvot kan säga att det ena objektet 

är dubbelt så långt som det andra objektet (kvoten =2).



19

Mätning av flertalet fysiska variabler bildar mätvärden som föreligger på kvotskale- 

nivå, exempelvis längd, vikt, tid, volym, volt, tryck, hastighet. En fråga som dock är 

relevant att ställa i detta sammanhang är huruvida det inom ämnet pedagogik, eller 

inom beteendevetenskap, finns mätningar vars mätvärden föreligger på kvotskalenivå? 

Svaret på denna fråga är ja, och som exempel på sådana mätningar kan nämnas; 

exempelvis antal fel som en individ gör vid problemlösning, tid för problemlösning, 

antal gånger som en elev erhåller en fråga från läraren.

Angående variablers angivna skalnivå

I anslutning till redovisningen av de fyra skalnivåema, nominal, ordinal-, intervall

och kvotskalenivå, har också exempel på variabler inom respektive metriska nivå 

angetts.

Det förtjänar att uppmärksammas att denna exemplifiering utgår från kända och 

tillförlitliga mätinstrument för mätning av respektive variabel. Det är också viktigt att 

notera att det är mätinstrumentet som ger mätvärdena - det är inte variabeln i sig 

som föreligger på en viss skalnivå.

För att exemplifiera detta resonemang utgår vi från mätning av variabeln längd. Det 

kända och tillförlitliga instrumentet för att mäta längd är en längdskala, uttryckt 

exempelvis i cm. Låt oss för den teoretiska diskussionen tänka oss att vi erhållit 

mätvärden på variabeln längd utifrån att vi vägt samtliga individer. Även om det 

finns en viss relation mellan längd och vikt är det då uppenbart att man inte erhåller 

mätvärden som föreligger på kvotskalenivå. Slutsatsen är således att det är mätinstru

mentet (inte variabeln) som avgör skalnivån.
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I sammanställningen nedan beskrivs sammanfattat vilka metriska egenskaper som 

respektive metriska nivå (skalnivå) har.

METRISK Metriska egenskaper Statistisk beskrivning

NIVÅ Klassi
ficering

Rang- Lika Absolut 
ordning avstånd 0-punkt

Läges- Spridnings
mått mått

Sambands
mått

Nominal
skala + T c,*
Ordinal
skala + + Md, p R> Q r„ W

Intervall-
skala + + + % s rxy

Kvot
skala + + + + x s rxy

Av ovanstående sammanställning framgår att om en skalnivå har en viss metrisk 

egenskap (klassificering, rangordning, lika avstånd, absolut 0-punkt) så anges detta 

med ett plus-tecken (+). Vidare anges också vilka statistiska beskrivningsmått som 

kan utnyttjas på respektive skalnivå. Av sammanställningen framgår exempelvis att 

median (Md) och percentil (p) kan utnyttjas som lägesmått när mätvärdena föreligger 

på ordinalskalenivå. De sambandsmått som anges på nominal- och ordinalskalenivå 

(=C, <(>, r^ W) redovisas i detta kompendium.

Val av mätskala

Allmänt kan konstateras att en mätning som ger mätvärden vilka föreligger på 

kvotskalenivå också ger mest information om de objekt, händelser eller företeelser 

som mätningen innefattar. Anledningen till att så är fallet är att kvotskalemätningen



uppfyller samtliga fyra metriska egenskaper som vi definierat och beskrivit tidigare. 

Sett relativt detta blir således vår slutsats att ju fler metriska egenskaper som en 

mätning uppfyller, desto högre är mätningens skalnivå.

I detta sammanhang kan också konstateras att mätvärden som föreligger på en viss 

skalnivå alltid kan transformeras till en lägre skalnivå. Mätvärden som föreligger på 

kvotskalenivå kan således transformeras till den lägre skalnivån ordinalskala, eller till 

den ännu lägre nivån nominalskala. Detta förhållande illustreras nedan utifrån 

mätning av variabeln längd för sex individer.
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Längd i cm

(kvotskala)

Rangordnad längd

(ordinalskala)

Klassificerad längd

(nominalskala)

175 3 Kort
183 1 Lång
162 5 Kort
178 2 Lång
157 6 Kort
165 4 Kort

Tranformationen till en lägre skalnivå innebär förlust av information. Vi ser 

exempelvis att skillnaden i längd mellan de fyra kortaste individerna var 10 cm (175- 

165), 3 cm (165-162) respektive 5 cm (162-157). Denna information om längd- 

relationen mellan individerna går förlorad om vi i stället rangordnar individerna med 

avseende på längd, d.v.s. transformerar mätvärdena till den lägre skalnivån 

ordinalskala. Vi kan också konstatera att vi inte får någon som helst information om 

längdrelationen mellan dessa fyra individer om vi transformerar mätvärdena till 

ordinalskala eftersom samtliga fyra individer då etiketteras som korta (xi>177 = lång).
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Trots den uppenbara förlusten av information kan det i vissa fall vara motiverat att 

göra en transformation till en lägre skalnivå.

Två principfall:

a. säkerheten i mätningen (reliabilitet/validitet) på den högre nivån är tveksam.

b. mätvärdena på den högre nivå uppfyller inte de antaganden som exempelvis en 

parametrisk statistisk metod utgår från.

Högskoleprovet utgör ett exempel på det första principfallet (a). Högskoleprovet 

består av sammanlagt 148 uppgifter och eftersom rätt svar på en uppgift ger en (=1) 

poäng, kan provtagarens totalpoäng variera i intervallet 0-148. Högskoleprovet 

används vid urval bland sökande till högre utbildning, men det är inte denna 

totalpoäng som utnyttjas vid urvalet utan en s.k. normerad poäng. Den normerade 

poängen varierar i intervallet 0.0-2.0 i steg om 0.1, vilket innebär att denna skala har 

21 skalsteg. Transformationen från totalpoäng till normerad poäng vid vårprovet 1993 

framgår av en s.k. normeringstabell som presenteras nedan.

Antal rätta svar Normerad poäng Antal rätta svar Normerad poäng

0-56 0.0 100-103 1.0
57-66 0.1 104-107 1.1
67-71 0.2 108-111 1.2
72-75 0.3 112-115 1.3
76-79 0.4 116-119 1.4
80-83 0.5 120-123 1.5
84-87 0.6 124-127 1.6
88-91 0.7 128-131 1.7
92-95 0.8 132-135 1.8
96-99 0.9 136-139 1.9

140-148 2.0
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Som exempel på det andra (b) principfallet kan nämnas en kvotskalemätning som 

resulterat i mätvärden som har en sned fördelning. Antag att vi har samlat in data för 

två grupper i syfte att försöka komma fram till om det föreligger någon skillnad 

mellan grupperna i ett visst avseende. Vår ursprungliga avsikt var att utnyttja ett 

parametriskt medelvärdestest (t-test) eftersom vårt mätinstrument gav mätvärden på 

kvotskalenivå. Erhållna data visar sig dock vara snedfördelade och eftersom t-testet 

förutsätter att data följer normalfördelningen är därmed t-testets antaganden inte 

uppfyllda. I denna situation kan man således transformera mätvärdena till en lägre 

skalnivå (ordinalskalenivå) och sedan analysera skillnaden mellaa grupperna via en 

icke parametrisk metod.

Allmänt om val av statistisk metod

Statistisk inferens betecknar den statistiska procedur som utnyttjas för att dra 

slutsatser om en eller flera populationers egenskaper. Det finns i princip två typer av 

inferentiell statistik: parametrisk och icke-parametrisk.

Inledningsvis omnämndes tre kriterier för val av statistisk metod: statistisk styrka, 

statistisk modell och metrisk nivå. Dessa tre kriterier har åtskiljts och redovisats var 

för sig, men det föreligger ett klart beroende mellan dem. De statistiska metoder som 

har den högsta statistiska styrkan förutsätter också att data föreligger på en hög 

metrisk nivå, vanligtvis intervall- eller kvotskalenivå. Den statistiska modellen är 

också relaterad till metrisk nivå, normalfördelningsmodellen förutsätter exempelvis 

att data föreligger på intervall- eller kvotskalenivå. Den sammanfattade bilden är 

således att om man inför valet av statistisk analysmetod har som målsättning att 

använda en metod med hög statistisk styrka så förutsätter detta att man har data på 

en hög metrisk nivå.
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De statistiska metoder som har den högsta statistiska styrkan är s.k. parametriska 

metoder. Begreppet parameter refererar till en egenskap i den population från vilket 

ett stickprov valts, och parametrar betecknas inom statistiken med grekiska bokstäver. 

En parametrisk metod testar relationer mellan populationsparametrar, exempelvis 

populationens medelvärde (p*) och populationens standardavvikelse (aj. Parametriska 

metoder utgår också ofta från antaganden om populationens fördelning, exempelvis 

att denna är normalfördelad.

För de flesta parametriska statistiska metoder finns motsvarandeJcke-parametriska 

metoder för att testa exakt samma data. Icke-parametriska metoder utgår inte från 

skattningar av populationsparametrar och förutsätter ingenting om populationens 

fördelning. Av den sistnämnda anledningen betecknas dessa metoder också ibland 

som fördelningsfria. Sammanfattningsvis kan man således beteckna de icke- 

parametriska metoderna enligt följande:

- fördelningsfria (förutsätter ingenting beträffande fördelningens form)

- parameterfria (förutsätter ingenting om de parametrar som ingår i den infattade 

fördelningsfunktionen)

Som sammanfattande och gemensam benämning för dessa metoder använder vi 

uttrycket icke-parametriska analysmetoder.

De icke-parametriska metoderna har lägre statistisk styrka och inför valet av statistisk 

analysmetod tar man därför i första hand en parametrisk metod, förutsatt att:

a) den statistiska modellens villkor är uppfyllda

b) data föreligger på intervall- eller kvotskalenivå

Om man är tveksam till huruvida villkoren för att använda en viss parametrisk metod
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är uppfyllda väljer man en icke-parametrisk metod (med lägre styrka), för vilken det 

inte råder någon tvekan om att villkoren är uppfyllda. Anledningen till detta 

förfaringssätt är att om den parametriska metodens villkor (antaganden) inte är 

uppfyllda, eller om data inte föreligger på tillräckligt hög metrisk nivå, är det svårt 

(omöjligt) att säga något om testets faktiska statistiska styrka.

Med anledning av den förda diskussionen om parametrisk eller icke-parametrisk 

metod för analys av erhållna data kan konstateras att hypotesprövningens logik och 

fundamentala idé är exakt densamma - oavsett om den valdajfjtejtjstiska metoden är 

parametrisk eller icke-parametrisk. Båda metoderna förutsätter också att stickprov har 

erhållits genom ett slumpmässigt urval från populationen. En direkt och påtaglig 

skillnad är dock att hypoteserna uttrycks via ord, i stället för via grekiska bokstäver, 

vid den icke-parametriska analysen.

Vad avser val av statistisk analysmetod kan sammanfattningsvis konstateras att om 

data föreligger på nominal- eller ordinalskalenivå så ska man välja en icke- 

parametrisk metod. Om data däremot föreligger på intervall- eller kvotskalenivå 

väljer man i första hand en parametrisk metod, förutsatt att det valda testets 

antaganden är uppfyllda. I detta sammanhang kan konstateras att många parametriska 

metoder utgår från antagandet om normalfördelad populationsfördelning och om 

erhållna data inte uppfyller detta antagande väljer man således en icke-parametrisk 

metod (trots att data föreligger på intervall- eller kvotskalenivå).

Fördelar med icke-parametriska metoder:

1) Ställer inga eller mycket låga krav på fördelningens form

2) Kan användas på mycket små stickprov
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3) Kan användas på stickprov som dragits från flera olika populationer, utan speciella 

antaganden om dessa populationers fördelning

4) Kan användas på data som föreligger på nominal- och ordinalskalenivå

Nackdelar

1. Har lägre statistisk styrka än de parametriska metoderna.

Detta förhållande har hittills behandlats relativt ingående. I detta skede av fram

ställningen kan vi dock antyda att de icke-parametriska metodernas lägre styrka, 

jämfört med motsvarande parametriska metoder, kan kompenseras via en större 

stickprovsstorlek (se s 7).

2. Kan inte användas för att testa interaktioner.

För att ge viss kunskap om statistisk interaktion, och samtidigt också ge insikt om hur 

vi kan kompensera även denna nackdel, krävs en beskrivning av en viss forsknings- 

metodisk ansats. Statistisk interaktion är ett begrepp som används för att beskriva 

utfallet av s.k. faktoriella försök. Det föreligger statistisk interaktion mellan två 

variabler (faktorer) om effekten av en variabel förändras vid olika nivåer på den 

andra variabeln.

Låt oss anta att vi har genomfört ett faktoriellt försök där vi studerat effekten av två 

variabler (faktorer): A= intellektuell prestationsförmåga utifrån ett IQ-test och B= 

inlärningsmetod för att klara ett visst prov. Utifrån utfallet av IQ-testet har vi 

grupperat deltagarna i två grupper: en låggrupp (Aj) och en höggrupp (A2), och inom 

respektive grupp har vi fördelat deltagarna slumpmässigt (=randomisering) på endera 

av två inlärningsmetoder (Bj) eller (BJ. Inlärningen genomförs under kontrollerade
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betingelser i två dagar och sedan har samtliga deltagaren genomfört ett prov. Den 

beroende variabeln i vårt försök utgörs således av poäng på provet.

Uttryckt i designtermer har vårt försök en 2x2-design eftersom vi har två faktorer 

(intellektuell prestation och inlärningsmetod) och två nivåer på respektive faktor. Om 

vi haft ytterligare en nivå på faktorn intellektuell prestation (låg, mellan, hög) hade 

vårt försök haft en 3x2-design, och om vi dessutom också haft ytterligare en faktor, 

exempelvis kön (man, kvinna) hade vårt försök haft en 3x2x2-design.

Resultatet av vår genomförda studie beskriver vi i termer av huvudeffekter (A 

respektive B) och interaktionseffekt (AxB). Om intellektuell prestationsförmåga 

påverkar utfallet i den beroende variabeln sägs A-faktom ha betydelse (A är 

signifikant), och om utfallet är beroende på vilken inlärningsmetod som genomförts 

är B-faktom av betydelse (B är signifikant).

Kunskap om innebörden i begreppet interaktion (AxB), d.v.s. att det föreligger en 

signifikant interaktion mellan faktorn A och faktorn B, kan enklast erhållas genom 

att vi först skisserar utfall som innebär frånvaro av interaktion. Det finns en numerisk 

och en grafisk metod för att beskriva interaktioner och i den följande framställningen 

ska vi utnyttja den grafiska metoden. Denna metod innebär att man alltid avsätter 

utfallet av den beroende variabeln på y-axeln. I de fyra fail (a-d) som beskrivs enligt 

den grafiska metoden på nästa sida föreligger således ingen interaktion mellan 

faktorerna A och B.
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(a)
Q 0

(b)

A1

o 81

A2 A1

o B1 
• B2

I det första utfallet (a) har varken faktorn A eller faktorn B någon effekt. I det andra 

utfallet (b) har enbart faktorn B effekt, d.v.s. inlärningsmetod Bl ger bättre resultat 

än B2 och i det tredje utfallet (c) har enbart faktorn A effekt, d.v.s. hög intellektuell 

prestationsförmåga (A2) ger bättre resultat än låg intellektuell prestationsförmåga (At). 
I det fjärde utfallet (d) har båda faktorerna effekt på utfallet i den beroende variabeln.

Den sammanfattande slutsatsen utifrån de fyra figurerna (a-d) är att om linjerna är 

parallella så föreligger ingen interaktion.



Nedan beskrivs två utfall (flera är möjliga) där det föreligger interaktion mellan 

faktor A och B.
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<e)

o 81

I det första utfallet (e) föreligger interaktion eftersom effekten av en faktor (B) 

förändras vid olika nivåer på den andra faktorn (A). Detta innebär att inlärningsmetod 

B2 inte påverkas av olika nivåer på intellektuell prestationsförmåga men att 

inlärningsmetod Bj påverkas (effekten på den beroende variabeln är högre vid nivå 

A2 jämfört med nivå AJ.

I det andra utfallet föreligger också interaktion, en s.k. ”crossover"-interaktion. Detta 

är i viss bemärkelse en maximal interaktion eftersom effekten av inlärningsmetod B2 

ökar med ökad intellektuell prestationsförmåga, medan förhållandet är det motsatta 

för inlärningsmetod B^ Den praktiska implikationen av ett sådant utfall skulle vara 

att inlärningsmetod Bj tillämpas för lågpresterande (mätt med IQ-test) medan 

inlärningsmetod B1 tillämpas för högpresterande.

Den sammanfattade slutsatsen, utifrån såväl ovanstående två figurer (e, f) som de fyra 

figurerna (a-d) på föregående sida, är att en interaktion föreligger när linjerna avviker 

från parallellitet. Det bör dock noteras att det kan finnas avvikelser från parailellitet,



30

utan att det föreligger interaktion. Analogt med den statistiska prövningens idé 

accepterar vi att det inom slumpens ram kan uppkomma en viss skillnad utan att det 

för den skull existerar en faktisk skillnad. Den numeriska metoden för bestämning av 

interaktion (ex 2-vägs parametrisk variansanalys) ger ett bestämt svar (signifikant/ej 

signifikant) på denna fråga, medan den grafiska metoden ger en mera intiutiv 

uppfattning om förekomsten av en faktisk interaktion.

Vår slutsats är att vi, om vi genomfört ett faktoriellt försök, utnyttjar den grafiska 

metoden för att upptäcka om det föreligger statistisk interaktion när vi använder icke- 

parametriska metoder. Därigenom eliminerar vi den ofta anförda nackdelen att dessa 

metoder ej ger information om förekomst om eventuella interaktionseffekter.

Den fortsatta framställningen kommer helt att inriktas på icke-parametriska metoder. 

Eftersom respektive icke-parametrisk metod i de flesta fall har en parametrisk 

motsvarighet kommer jämförelser mellan parametrisk och icke-parametrisk metod att 

göras i tillämpliga fall. Jämförelser kommer också att göras vad avser begreppet 

styrke-effektivitet (se s 80).

För att underlätta ställningstagandet till vilken metod som ska användas för statistisk 

inferens i vaije enskilt fall har tre (1-3) fundamentala frågor utformats vilka 

redovisas nedan. Svaret på dessa tre frågor leder fram till vilken statistisk metod som 

ska utnyttjas.

VAL AV ICKE-PARAMETRISK METOD 

Fundamentala frågor:

1) På vilken skalnivå ligger data?

2) Hur många stickprov av mätvärden finns det? (1, 2, > 2)

3) Är mätvärdena beroende eller oberoende?
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1. Som vi tidigare konstaterat (s 12) kan data föreligga på fyra skalnivåer: nominal- 

skala, ordinalskala, intervallskala och kvotskala.

De icke-parametriska analysmetoderna utnyttjas när data föreligger på nominal- och 

ordinalskalenivå. Metoderna kan även utnyttjas när data föreligger på intervall- eller 

kvotskalenivå, men inte uppfyller de antaganden som en parametrisk analysmetod 

baseras på.

2. Begreppet ”stickprov av mätvärden" används i stället för begreppet stickprov. 

Samma stickprov kan nämligen ge flera stickprov av mätvärden.

Ex. Samma grupp (stickprov) får värdera 4 olika sätt att utforma ett visst under
visningsavsnitt enligt följande betingelser: text, text + illustrationer, film + 
arbetsmaterial, programmerat textmaterial.

I denna situation har vi således ett stickprov av individer men dessa får ta del av fyra 

betingelser och således erhålls fyra stickprov av mätvärden. (Uppgiften kan vara att 

ange exempelvis hur motiverande de upplevt respektive betingelse).

3. Beroende/oberoende mätvärden.

Begreppet oberoende är ett synnerligen viktigt begrepp inom statistiken. Uttryckt i 

allmänna termer är innebörden i ett oberoende mellan två händelser att de så att säga 

inte har med varandra att göra, d.v.s. att den ena händelsen inträffat påverkar på inget 

sätt sannolikheten för att den andra händelsen ska inträffa. Kast med symmetrisk 

tärning är ett klassiskt, och ofta utnyttjat, exempel inom statistiken på oberoende 

händelser. Sannolikheten för att exempelvis få en 6:a vid ett kast påverkas inte av om 

man fått en 6:a eller inte vid föregående kast.
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Sett i ett inferensperspektiv innebär begreppet oberoende att urvalet av de enheter 

(individer) som ingår i stickprovet (eller stickproven) inte ska ha med varandra att 

göra. Att exempelvis en individ via slumpen hamnat i stickprovet ska således inte 

påverka de i populationen återstående individernas sannolikhet att hamna i samma 

stickprov.

Låt oss anta att vi har för avsikt att ta två stickprov av individer från samma 

population. Det ena stickprovet avser vi att ge en viss behandling (=experimentgrupp) 

medan det andra stickprovet inte erhåller denna behandling (kontrollgrupp). Efter 

behandlingens (betingelsens) slut mäter vi individerna i såväl experiment- som 

kontrollgrupp i ett visst avseende. Det föreligger oberoende mellan dessa två 

stickprov av mätvärden om respektive stickprov valts via ett slumpmässigt 

förfaringssätt från populationen. Vi erhåller ett beroende mellan stickproven om vi 

exempelvis först väljer det ena stickprovet, och sedan väljer det andra stickprovet 

utifrån kunskap om utfallet i det första stickprovet. Vi erhåller exempelvis ett 

beroende om det andra stickprovet valts utifrån att vaije enskild i detta stickprov ska 

ha ett släktförhållande (syskon eller motsvarande) med en individ i det första 

stickprovet.

Vanligtvis förutsätts oberoende utifrån att stickprovet valts via ett slumpmässigt 

förfaringssätt. Man bör dock uppmärksamma att man, om man har en dålig 

försöksplanering, kan erhålla beroende mätvärden trots att individerna valts 

slumpmässigt.

Låt oss exempelvis anta att vi har ett stickprov av individer (som valts slumpmässigt), 

och att vi vill testa deras kunskaper i ett visst avseende. Vi samlar dem i en stor lokal 

och tar in en och en för prövning i ett angränsande mindre rum. När testningen är 

genomförd återgår en individ till gruppen i den stora lokalen varefter vi tar in nästa
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o.s.v. tills samtliga individer testats. Utfallet av testningen blir därmed med största 

sannolikhet att ju senare en individ testats desto högre poäng erhålls, d.v.s. det 

föreligger ett beroende mellan testordning och erhållen poäng, eller annorlunda 

uttryckt: vi har inte oberoende mätvärden.

Det är naturligtvis uppenbart att man inte ska ha en försöksuppläggning av den typ 

som skisserats i det valda exemplet. Det firms dock mindre uppenbara situationer och 

syftet med exemplet var snarare att inrikta uppmärksamheten på att ett slumpmässigt 

urval av individer inte garanterar ett oberoende mellan de mätvärden som erhålls via 

mätning av individerna i stickprovet (stickproven).

Något förenklat kan beroende mellan mätvärden sägas föreligga i följande två 

situationer:

a. Två eller flera mätvärden har erhållits från samma individ.

I denna situation ger således samma stickprov upphov till flera stickprov av 

mätvärden (punkt 2, s 31), och dessutom föreligger ett beroende mellan de mätvärden 

som respektive individ erhållit.

Så kallade "före-efter"-test är ett klassiskt exempel på en situation där det föreligger 

beroende. Man har mätt exempelvis attityd före det att en betingelse genomförs, och 

erhåller sedan ett mått på effekten av denna åtgärd genom att upprepa mätningen på 

individerna efter betingelsens genomförande. Som konkretiserande exempel kan 

nämnas kondition före och efter ett visst träningsprogram, attityder till invandrare före 

och efter ett visst program på video.
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b. Matchning.

Matchning är en forskningsmetodisk åtgärd som vidtas för att försöka erhålla två 

grupper som är så lika varandra som möjligt innan man påböljar det egentliga 

försöket. Tanken är därvid att en skillnad mellan de två grupperna i en viss beroende 

variabel enbart ska bero på närvaro/frånvaro av en viss betingelse och inte på initiala 

skillnader mellan individer i de två grupperna.

Man tillskapar ett beroende genom att bilda par av individer .sommar så lika varandra 

som möjligt i ett antal s.k. matchningsvariabler. En matchningsvariabel är en variabel 

som förväntas ha samband med den beroende variabeln, och därmed också påverkar 

utfallet i denna variabel. Den bakomliggande tanken är således att inom respektive 

par så är påverkan på den beroende variabeln exakt samma eftersom individerna 

jämställts parvis i matchningsvariablema. Om den betingelse som undersöks har 

effekt så kan detta registreras via mätningen av den beroende variabeln eftersom 

respektive individ inom paret erhållit/inte erhållit betingelsen.

Antag att vi exempelvis vill undersöka effekten av en viss alkoholkonsumtion (öl) på 

reaktionsförmågan och att vi vill utnyttja en s.k. matchningsdesign. Detta innebär att 

vi tillskapar par av individer som är så lika varandra som möjligt vad avser initial 

reaktionsförmåga, och att vi slumpmässigt tilldelar den ena individen i respektive par 

exempelvis 50 cl öl av typ klass Hl, medan den andra individen i paret tilldelas 50 

cl öl av alkoholfri typ. Skillnaden i uppmätt reaktionstid mellan respektive individ 

inom paret efter ölkonsumtionen utgör, enligt denna försöksuppläggning, ett mått på 

alkoholkonsumtionens effekt på reaktionsförmågan.
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På nästa sida finns en översikt av icke-parametriska metoder för analys av data på 

nominalskalenivå och på sidan 82 finns motsvarande översikt för data som föreligger 

på ordinalskalenivå. I vaije enskilt fall kommer man fram till vilken (vilka) metoder 

som ska användas utifrån att man besvarat tre fundamentala frågor (se s 30).





ÖVERSIKT AV ICKE-PARAMETRISKA METODER PÅ NOMINALSKALE- 

NTVÅ;

Antal stickprov

av mätvärden

Icke-parametrisk metod

1 stickprov a. x2> ”goodness of fit"

b. Binomialtest

2 stickprov,

oberoende

a. x2> test av oberoende

b. Fishers exakta sannolikhetstest

2 stickprov,

beroende

McNemars test för signifikans av

systematiska förändringar

> 2 stickprov,

oberoende

X2, test av oberoende

> 2 stickprov,

beroende

Cochrans Q-test

Sambandsmått a. Phi-koefficient

b. Kontingenskoefficient
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Av översiktstabellen på föregående sida framgår att olika varianter av x2“metoden 

kan användas för att analysera data på nominalskalenivå. x2-nietoden baseras på den 

stokastiska variabeln x2 vilken utgör, som tidigare omnämnts (s 8-9), en funktion av 

en normalfördelad variabel.

Uttryckt i allmänna termer kan huvudsyftet med att bilda ett x2-värde sägas vara att 

få ett sammanfattande mått på avvikelsen mellan två serier av frekvenser.

Den ena serien betraktas som en observerad frekvens och demandra serien är en på 

ett eller annat sätt konstruerad teoretisk frekvens.

Definition: %2 =

O = En serie faktiskt observerade frekvensvärden 

T = En serie hypotetiska eller teoretiska frekvensvärden.

Exakt överensstämmelse mellan den observerade och den teoretiska fördelningen 

innebär att x2 = 0, och ju större skillnad mellan de två frekvensfördelningarna desto 

större x2-värde. Ett x2-värde som är skilt från 0, d.v.s. X2 > 0 eftersom x2 alltid är 

ett positivt tal, kan man naturligtvis få även om de två fördelningarna är helt 

överensstämmande. Det är då en skillnad som kan förklaras inom slumpens ram.

Problemet vid hypotesprövning med x2 som testvariabel är således att avgöra om den 

observerade skillnaden mellan de två fördelningarna (två serier av frekvenser) kan ha 

uppkommit av en slump eller inte. Den observerade skillnaden uttrycks som ett x2- 

värde och förfaringssättet är sedan det samma som vid all hypotesprövning, d.v.s. 

man jämför ett observerat värde (x2obs) med ett kritiskt värde (x2krit)-
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Det kritiska x2-värdet bestäms av 2 faktorer:

- signifikansnivå

- antal frihetsgrader

Vad avser användbarheten av xMestet kan allmänt sägas att det är svårt att definiera 

någon exakt gräns för vilka villkor som ska vara uppfyllda för att funktionsuttrycket 

ska betraktas vara approximativt x2-fördelat.

Vi definierar dock 2 tumregler:

1. Stickprovets storlek bör vara minst 30 (n > 30)

2a. Om antalet frihetsgrader är större än 1 (fg > 1), bör alla teoretiska frekvenser 

vara 5 eller större (T>5).

2b. Om antalet frihetsgrader är 1 (fg=l), bör alla teoretiska frekvenser vara 10 eller 

större (T^IO).

Förutsatt att ovanstående regler definierats uppkommer frågan om hur man gör om 

reglernas villkor inte är uppfyllda? Marginella avvikelser från de stipulerade 

gränsvärdena för teoretisk frekvens (TV) kan i princip tolereras om totala antalet 

observationer är någorlunda stort. Om detta inte är fallet kan antalet frihetsgrader 

reduceras via en sammanslagning av kategorier. Detta är aktuellt enbart i fallet 2a (se 

ovan), d.v.s. om antalet frihetsgrader är större än 1 (fg > 1). Det är viktigt att 

uppmärksamma att sammanslagningen av kategorier måste utgå från kategoriernas 

innebörd, och att den ska innebära att två (eventuellt flera) underordnade kategorier 

sammanförs till en överordnad och övergripande kategori.
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a. x2> test av ”goodness of fit”

I denna situation är man intresserad av att pröva hur väl en serie observerade 

frekvenser överensstämmer med (kan anpassas till) en serie teoretiska eller förväntade 

frekvenser. Vi exemplifierar det statistiska förfaringssättet via följande exempel.

Ex. En lärare som undervisade på gymnasieskolans naturvetenskapliga linje var, 
utifrån ett speciellt syfte, intresserad av att få en uppfattning om vilka ämnen 
som eleverna betraktade som mest intressanta. Han lät därför eleverna i fem 
klasser på naturvetenskaplig linje besvara följande enkla och allmänt formule
rade fråga: 'Ange det ämne som du tycker är mest intressant. (Du ska ange 
enbart ett ämne)." Samtliga elever besvarade frågan, d.v.s. det förekom inget 
bortfall, och följande utfall erhölls:

Amne Ma Fy Ke Sv Eng

Antal 40 36 28 25 21

Läraren ville pröva huruvida det föreligger en statistisk säkerställd skillnad, i det 

undersökta avseendet, mellan de fem ämnena. Stickprovet betraktas som ett 

slumpmässigt urval från populationen elever på gymnasieskolans naturvetenskapliga 

linje.

Den teoretiska fördelningen erhåller då följande %-satser för respektive ämne:

Ämne Ma Fy Ke Sv Eng

% 20 20 20 20
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H«,: Det föreligger ingen skillnad, i det undersökta avseendet, mellan de fem 

ämnena.

Ht: Det föreligger skillnad.........

Signifikansnivå: 5%

Testvariabel: %2 = E(°^~

Kritiskt område'. Xobs > Xntrrfiss ~ 9.49

Amne o T (0-1)
(O-T)2

T

Matematik 40 30 10 3.33

Fysik 36 30 6 1.20

Kemi 28 30 -2 0.13

Svenska 25 30 -5 0.83

Engelska 21 30 -9 2.70

2 150 150 8.19
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Slutsats: %obs = 8.19 < Xkkt, 0.95 = 9.49

Statistisk slutsats: Skillnaden är ej signifikant, Ho accepteras.

Verbaliserad slutsats: Med 95%-ig säkerhet föreligger ingen skillnad, vad avser vilket 

ämne som man tycker är mest intressant, bland elever på gymnasieskolans 

naturvetenskapliga linje. Slutsatsen baseras på att de undersökta eleverna kan 

betraktas som ett representativt och slumpmässigt urval från populationen.

Övningsexempel 1.

1. Vid ett spel med tärning visar det sig att sexan kommer upp påfallande få gånger. 
Du beslutar därför att testa om den tärning som används verkligen är symmetrisk, 
dvs om samtliga utfall (1, 2, ..., 6) är lika sannolika. Medveten om betydelsen av 
en stor kastserie kastar du tärningen 300 gånger och bokför vilket utfall som 
erhålls. Antag att resultatet blir följande:

Utfall 1 2 3 4 5 6

Antal 45 42 50 64 56 43

Testa om tärningen är symmetrisk, d.v.s. huruvida den erhållna serien av utfall 

överensstämmer med den teoretiska serien för en symmetrisk tärning. Du vill ha en 

99%-ig säkerhet i din slutsats.
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b. Binomialtest

Testet är tillämpbart i situationer där individer kan klassificeras i endera av två 

oberoende och varandra uteslutande kategorier (ex. man/kvinna, medlem/icke 

medlem, frivilliga/icke frivilliga).

Populationer som är uppdelade på två kategorier (enligt ovan), kallas för binomiala 

populationer och binomialtestet utnyttjas således för att göra statistiska slutsatser om 

binomiala populationer. Binomialtestet baseras på den binomiala sannolikhetsför

delningen och den generella ekvationen tecknas enligt följande.

Generell ekvation: P (k av ri) = Q pkqn~k

n = totalt antal observationer 

k = antal observationer i l:a kategorin 

n-k = antal observationer i 2:a kategorin

p = sannolikhet för att en viss observation hamnar i l:a kategorin

q=l-p= sannolikhet för att en viss observation hamnar i 2:a kategorin.

Ex. En lärare har konstruerat ett prov som består av 10 rätt/fel-uppgifter. Läraren 
är medveten om att det finns en inte alls obetydlig chans (=50%) att en viss 
elev får rätt på en uppgift utan att kunna svaret, d.v.s. genom att gissa. 
Eftersom läraren är mycket intresserad av statistik, vill läraren bestämma vilken 
totalpoäng som kan förväntas om eleverna gissar slumpmässigt på samtliga tio 
uppgifter.
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Genom att sätta in respektive värden i den generella ekvationen erhålls den tabell som 

presenteras nedan.

k Antal Pk qn-k Sannolikhet

10 1 0.510
o*r>
ö

1/1024 = .001

9 10 0.59 0.51 10/1024 = .010

8 45 0.58 0.52 45/1024 = .044

7 120 0.57 0.53 120/1024 = .117

6 210 0.56 0.54 210/1024 = .205

5 252 0.55 0.55 252/1024 = .246

4 210 0.54 0.56 210/1024 = .205

3 120 0.53 0.57 120/1024 = .117

2 45 0.52 0.58 45/1024 = .044

1 10 0.51 0.59 10/1024 = .010

0 1 0.5° 0.510 1/1024 = .001

= 1.0

I ovanstående tabell betecknar k antal observationer i första kategorin. Låt oss i detta 

fall definiera k som ”antal uppgifter som besvarats rätt". Vi ser också att frekvensför

delningen (=antal) i tabellen är symmetrisk, d.v.s. att utfallet för k=10 motsvarar 

utfallet för k=0, att utfallet för k=9 motsvarar utfallet för k=l o.s.v.

För att förstå hur vi kommit fram till talen i ovanstående tabell presenteras på nästa 

sida en s.k. faktaruta som utgör en sammanställning av de matematiska termer och 

begrepp som innefattas, såväl i den generella ekvationen, som i andra formler som 

presenteras i denna framställning.
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Matematiska termer och definitioner med exempel

ex. 21 = 2

5 - 4•3 - 2 • 1
3 • 2 • 1 • 2 • 1

i! = "utläses: n-fakultet" = 1*2-3-__

ex. 5! = 54-3-2-1

0! = 1

\a | = absoluta beloppet av a = numeriska värdet av a

För att ge en exemplifiering av hur binomialteoremet kan utnyttjas för att besvara 

frågor som anknyter till binomiala populationer återknyter vi till vårt exempel på 

sidan 42. Låt oss anta att läraren har satt gränsen för godkänd till ä 7, d.v.s. 7 poäng
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eller fler på provet. Utifrån tabellen på sidan 43 kan man härleda sannolikheten för 

att en viss elev kan få godkänt enbart utifrån gissning. Vad är denna sannolikhet?

Det finns fyra händelser som uppfyller kravet på godkänt enbart utifrån gissning, 

d.v.s. antingen 7 rätt, 8 rätt, 9 rätt eller 10 rätt. Om endera av dessa händelser 

inträffar uppfylls kravet, och uttryckt i sannolikhetstermer utnyttjas additionssatsen 

för disjunkta händelser för att erhålla den efterfrågade sannolikheten. (Disjunkta 

händelser är händelser som inte kan inträffa samtidigt).

Uttryckt i allmänna termer innebär detta att sannolikheten för respektive enskild 

händelse adderas, d.v.s. P(7) + P(8) + P(9) + P(10) = 0.117 + 0.044 + 0.010 + 0.001 

= 0.172

Sannolikheten är således drygt 17% (p=0.172) för att erhålla godkänt resultat utifrån 

enbart gissning.

Övningsexempel 2.

Kan individer förmås att sluta röka via hypnos? I en viss studie var man intresserad 
av att studera denna fråga och annonserade därför efter frivilliga i dagspressen. Tio 
personer anmälde sitt intresse för att delta i studien: 8 kvinnor och 2 män. När 
studien rapporterades kunde man bl a läsa att:

"... 10 personer anmälde sig frivilligt och bland dessa fanns 8 kvinnor. Eftersom en 
så stor andel anmälda kvinnor inträffar av en slump i mindre än 5.5 fall av 100 drar 
vi slutsatsen att kvinnor förmodligen har en större benägenhet än män att frivilligt 
anmäla sig till studier med likartad inriktning".

Utnyttja binomialtestet för att värdera slutsatsens giltighet!
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TVÅ (=2) STICKPROV AV MÄTVÄRDEN, OBEROENDE , NOMINAL- 

SKALENIVÅ

a. x2? test av oberoende

X2-test av oberoende är en mycket användbar statistisk metod för att bestämma 

huruvida det föreligger beroende eller ej mellan två variabler vars mätvärden ligger 

på nominalskalenivå (eller högre).

Vanligtvis utgår man från ett stickprov och erhåller två stickprov av mätvärden 

genom att kategorisera data i två olika avseenden.

Vad som skiljer denna variant av x2 från den som tidigare behandlats är att det nu 

inte firms någon direkt bas för bestämning av de teoretiska värdena (T).

Vi kommer att i den fortsatta framställningen definiera en viss regel för bestämning 

av de teoretiska värdena och för att förstå denna regel utgår vi från begreppet 

oberoende händelser. Detta har vi behandlat tidigare (s 31) och vi kommer nu att 

utveckla begreppet ytterligare. Den sannolikhetsteoretiska definitionen av oberoende 

kan erhållas via multiplikationssatsen för oberoende händelser. Vi går inte in i detalj 

på detta utan konkretiserar i stället begreppet oberoende i statistisk bemärkelse utifrån 

ett exempel.

Låt oss anta (fiktiva data) att sannolikheten för lässvårigheter för en viss definierad 

grupp är 20% (p=0.20) och att sannolikheten för skrivsvårigheter är 15% (p=0.15). 

Hur stor ska då sannolikheten vara för att ha både läs- och skrivsvårigheter, för att 

man ska säga att det föreligger oberoende mellan lässvårigheter och skrivsvårigheter?
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Om ovan nämnda sats tillämpas så blir sannolikheten för både läs- och skrivsvårig

heter om det föreligger oberoende: 0.20 x 0.15 = 0.03. Detta innebär att om andelen 

som har både läs- och skrivsvårigheter i en viss definierad gruppen är större än 3% 

(p>0.03), föreligger beroende mellan läs- och skrivsvårigheter - om sannolikheten 

däremot är 3% eller mindre (p^O.03) föreligger ett oberoende.

Hypotesprövningens idé vid test av oberoende är att man utgår från en noll-hypotes 

(Ho) som definierar oberoende. Man genomför alltid den statistiska prövningen som 

om Hq vore sann, och resultatet av prövningen ges i termer ay.ejai sannolikhetsutsaga 

som anger sannolikheten för att Hq (eller H2) ska vara sann.

Vårt problem var således hur vi ska komma fram till de teoretiska värdena vid xI 2~test 

av oberoende. Med anknytning till nedanstående exempel om arm- och benfunktion 

blir således frågan hur frekvenserna i respektive cell skulle se ut om det förelåg ett 

oberoende mellan arm- och benfunktion?

Med anledning av omnämnandet av begreppet cell är det på sin plats att nämna att 

terminologin cellfrekvens, radsumma, kolumnsumma och totalsumma har definierats 

tidigare (s 11). Terminologin tillämpas generellt inom statistiken och den kommer 

också att tillämpas i den fortsatta framställningen.

Ex. En fotbollsintresserad idrottspedagog tyckte sig ha gjort iakttagelsen att de 
spelare som var s k vänsterfotade, d.v.s. kunde skjuta bollen hårdare och mera 
träffsäkert med vänster jämfört med höger fot, i många fall också var vänster- 
hänta. De som på motsvarande sätt var s.k. högerfotade var också, enligt 
samma idrottspedagogs subjektiva iakttagelse, högerhänta och förhållandet 
gällde för såväl män som kvinnor.

I syfte att belägga huruvida iakttagelsen var riktig beslöt sig vår idrottspedagog
för att göra en studie. Från 20 idrottsklubbar som hade verksamhet med fotboll 
för kvinnor drogs slumpmässigt 210 idrottsverksamma kvinnor, och från 20 
idrottsklubbar som hade verksamhet med fotboll för män drogs slumpmässigt
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210 idrottsverksamma män. Samtliga testades i olika avseenden och bedömdes 
sedan i endera av kategorierna: "vänster", "båda", "höger" för arm- respektive 
benfunktion. Av olika anledningar erhölls ett bortfall på 3 kvinnor och 4 män 
(vi bortser från detta), och studiens utfall blev följande:

Armfunktion
Vänster

Benfunktion
Båda Höger 2

Vänster 34 (35.4) 62 ( 58.6) 28 (30.0) 124

Båda 27 (21.4) 28 ( 35.4) 20 (18.2) 75

Höger 57 (61.2) 105 (101.0) 52 (51.8) 214

2 118 195 100 413

Vi utgår från det stickprov som observerats (n=413) och konstaterar att sannolikheten 

för armfunktion;vänster är ungefär 30% d.v.s. P(armfunktion;vänster) = 124/413 * 

0.300. På motsvarande sätt konstaterar vi att sannolikheten för benfunktion;vänster 

är ungefär 29%, d.v.s. P(benfunktion;vänster) = 118/413 « 0.286.

Frågan är nu hur stor andel som skulle ha haft både armfunktionjvänster och ben- 

funktion;vänster om det förelegat oberoende mellan arm- och benfunktion? Med 

anknytning till vad som relaterats tidigare blir svaret således: p = 0.300 x 0.286 » 

0.0858, d.v.s. ungefär 8.58%. Uttryckt i antal i detta stickprov blir det: 0.0858 x 413 

<= 35.4 personer, vilket således är den teoretiskt förväntade frekvensen i denna cell 

om det föreligger oberoende. Övriga åtta (8) teoretiska cellfrekvenser kan härledas 

på exakt samma sätt.
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De teoretiska värdena i respektive cell kan också beräknas på ett mera förenklat sätt 

genom att tillämpa regeln:

Kolumnsumma x Radsumma 
Teoretisk frekvens = ______________________

Totalsumma

Om vi tillämpar denna regel ska vi således erhålla det teoretiska frekvensvärdet 35.4 

(T=35.4) för den cell som vi behandlat tidigare.

T = 124 x 118 / 413 - 35.4

Den definierade regeln ger således exakt samma teoretiska frekvensvärde för denna 

cell!

En tillämpning av x2-metoden förutsätter också att vi har bestämt antal frihetsgrader. 

Innebörden i begreppet frihetsgrad har definierats tidigare (s 10-11) och om vi 

tillämpar den då angivna principen för bestämning av antal frihetsgrader för detta 

exempel kommer vi fram till att antalet frihetsgrader är fyra (fg=4).

Ett annat sätt att få fram antalet frihetsgrader vid test av oberoende mellan två 

variabler är att tillämpa följande regel:

Fg = (Antal kolumner - 1) x (Antal rader - 1) = (k-lXr-1).

I detta fall: Fg = (3-1X3-1) = 4

När vi nu härlett, såväl en regel för beräkning av teoretisk frekvens, som en regel för 

beräkning av antal frihetsgrader vid y?-test av oberoende, kan vi genomföra den 

statistiska prövningen.
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Utifrån vårt exempel år frågan alltså: Har idrottspedagogen rätt i sin subjektiva 

iakttagelse angående relationen mellan ben- och armfiinktion?

Hq! Det föreligger oberoende mellan benfunktion och ärmfunktion (enligt de 

definitioner som gjorts i studien).

Hx: Det föreligger beroende mellan......

Signifikansnivå: 5%

Testvariabel: %2 =

Kritiskt område: Xobs > Xmr,o.95 = 9.49

51.8

Slutsats: Xobs = 4.02 < Xjror,o.9s ~ 9.49

Statistisk slutsats: Skillnaden är ej signifikant, Hq accepteras.
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Övningsexempel 3.

Vid en opinionsundersökning noterades för 500 slumpmässigt utvalda individer från 
populationen samtliga röstberättigade i Sverige, dels deras partitillhörighet, dels 
vilken inställning de hade i en viss fråga. Följande resultat erhölls:

Inställning
Partitillhörighet

2

M Fp C S+V

Positiv 34 48 32 149 263

Negativ 54 44 41 98 237

Genomför ett test av oberoende, d.v.s. testa huruvida man med 95%-ig säkerhet kan 

säga att det föreligger oberoende mellan partitillhörighet och inställning (positiv eller 

negativ) i den definierade populationen.

Fyrfaltstabeller - ett specialfall

Ett specialfall av x2-testet för två stickprov av oberoende mätvärden är den situation 

då dessa mätvärden är dikotoma, d.v.s. respektive variabel har enbart två kategorier 

som utfall (exempelvis man/kvinna, närvarande/frånvarande, rätt/fel).

Data bildar då en s.k fyrfältstabefl med en frihetsgrad (fg=l). I detta specialfall måste 

man tillämpa en korrektion (Yates' korrektion) för att kompensera för det fel som 

uppkommer när man jämför observerade ^-värden som bildar en icke kontinuerlig 

fördelning, med teoretiskt tabulerade x2-* värden som bildar en kontinuerlig fördelning. 

Korrektionen kallas ibland också för en kontinuitetskorrektion.
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Innebörden i Yates' korrektion är att skillnaden mellan observerad och teoretisk 

frekvens (Oj - Tj) reduceras med 0.5 före kvadreringen. Detta medför att skillnaden 

ökas med 0.5 om Oj < T* och minskas med 0.5 om Oj > Tj. Formeln för beräkning 

av ett observerat x2-värde om fg = 1 har följande utformning:

<10, - T,\ -
*2 - £--------=—^

*i

Avsikten med korrektionen är således att försöka åstadkomma en så bra skattning 

som möjligt av den matematiskt definierande samplingfördelningen för x2 utifrån de 

empiriskt erhållna frekvensvärdena. Eftersom det observerade x2_värdet beräknas 

utifrån frekvenser (heltal) medför detta att den empiriskt bestämda x2-fördelningen 

skulle vara diskret, medan den matematiskt bestämda fördelningen är kontinuerlig. 

Korrektionen reducerar således skillnaden mellan den icke kontinuerliga empiriska 

fördelningen, och den teoretiska (och tabulerade) kontinuerliga fördelningen.

Yates' korrektion av en fyrfältstabell med en frihetsgrad (fg=l) kan också erhållas via 

en förenklad formel. Formeln utgår från cellfrekvenser (A, B, C, D), radsummor 

(A+B, C+D), kolumnsummor (A+C, B+D) och totalsummor (A+B+C+D) enligt 

följande:

Variabel y
Variabel x Z

yi y2
A B A+B

x2 C D C+D

2 A+C B+D A+B+C+D
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Den förenklade formeln har följande utformning:

tf(|A x D - B x C| - -)2 
2 _ 2

X (4 +B)(C+D)(A +C)(B+D)

I ovanstående formel utgörs korrektionsfaktorn av N/2 i täljaren.

Allmänt kan konstateras att Yates’ korrektion tillämpas enbart om fg = 1 och Tj> 10. 

Om däremot fg=l, men T* <10, är korrektionen inte tillämpbar. Erhållna data 

analyseras då med Fishers exakta sannolikhetstest (se s 55). Vidare kan tilläggas att 

om antalet frihetsgrader är större än 1 (fg>l) är ovan nämnda skillnad mellan 

empiriskt och matematiskt bestämd fördelning i princip försumbar, och i detta fall 

tillämpas således den vanliga formeln för beräkning av observerat x2-värde.

Ex. Antag att vi mätt en grupps inställning till motionsidrott (positiv/negativ) och 
att vi är intresserade av huruvida det föreligger någon skillnad i inställning 
beroende på kön. Gruppen hade valts via ett slumpmässigt förfaringssätt från 
en definierad population. Följande data har erhållits:

Inställning till motionsidrott

Kön Positiv Negativ

Kvinnor

Män

10

46

11

13
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Finns det någon skillnad i inställning mellan män och kvinnor i den definierade 

populationen?

Hq: Det finns ingen skillnad i inställning till motionsidrott mellan män och kvinnor. 

Hx: Det finns skillnad.....

Signifikansnivå: 5%

Testvariabel: %2 =
x D - B x C| - —f 

2
(A +B)(C+D)(A +CXB+D)

Kritiskt område: Xobs > Xfiurfo.9s “ 3.84

Test, Xobs

80 (|10xl3-llx46|-—)2 
2

21 x 59 x 56 x 24
5.423728=5.42

Slutsats: Xobs ~ > Xmr, 0.95 ~ 3.84

Statistisk slutsats: Skillnaden är signifikant, Hq förkastas

I ovanstående exempel utnyttjade vi således den förenklade formeln för korrektion 
och det observerade värdet blev x2qbs = 5.423728 « 5.42

Låt oss kontrollera att vi erhåller exakt samma observerade värde om vi i stället
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utnyttjar formeln:

<i°, - n - b'
*’-£---------

Vi erhåller då följande resultat:

(110 - 14.71 - h2 
2 2 

XOBS 7TZ

(113 - 17.71 - i)2 

17/7

= 5.423728 « 5.42

Vi ser således att båda formlerna för korrektion ger exakt samma värde (x2obs 

beräknats med sex decimaler för att visa att de två formlerna ger exakt samma värde). 

Den praktiska slutsatsen är att man utnyttjar den formel som man finner lättast att 

tillämpa!

b. Fishers exakta sannolikhetstest

I de situationer då utfallet av en studie kan beskrivas i en fyrfältstabell - men antalet 

observationer är litet - är x2~testet inte lämpligt att använda. Då används i stället 

Fishers test.

Fishers test ger exakta sannolikheter för olika utfall till skillnad från x2_testet som
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ger approximerade sannolikheter. Innebörden i detta framgår av följande beskrivning.

Vid x2~test definieras en kritisk gräns och slutsatsen i den statistiska prövningen 

avgörs utifrån om det observerade y^-väidtt är större än det kritiska värdet 

(skillnaden är signifikant), eller mindre än det kritiska värdet (skillnaden är ej 

signifikant). Det kritiska värdet definieras av signifikansnivån och antal frihetsgrader. 

Om exempelvis fg=l och signifikansnivån = 5%, erhålls kritiskt värde = 3.84. Detta 

innebär att sannolikheten är 5% (p=0.05) för att erhålla ett observerat värde som är 

3,84 eller större. Sannolikheten sägs således vara approximerad.eftersom x2“testet 

inte ger en sannolikhetsuppskattning utan bygger på att ett observerat ^-värde 

jämförs med ett kritiskt x2-värde.

Till skillnad från x2_testet ger således Fishers sannolikhetstest en exakt sannolikhet 

(p) att det erhållna utfallet ska inträffa. Denna sannolikhetsuppskattning relateras till 

signifikansnivån och Hq förkastas om den är mindre än signifikansnivån. Då 

motsvarande sätt accepteras Hq om sannolikhetsuppskattningen är större än 

signifikansnivån.

Allmänt uttryckt används Fishers exakta sannolikhetstest när:

- data föreligger i en fyrfältstabell (dikotoma variabler) 

frekvensen i någon (alla) cell(-er) är liten.

Ex. Tio skolklasser kategoriserades som antingen homogena eller heterogena. Sett 
över ett läsår hade dessa tio skolklasser, som betraktades som representativa för 
samtliga klasser i årskurs 1 på gymnasieskolan, genomfört tio olika prov: fyra 
i naturvetenskap (Na) och sex i samhällskunskap (Shk). Samtliga elever hade 
genomfört alla tio proven (inget bortfall). Utifrån provresultaten kunde följande 
tabell sammanställas:
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Klasstyp som 
var bäst

Amne

Na Shk
2

Homogena 1 4 5
Heterogena 3 2 5

2 4 6 10

Av tabellen framgår exempelvis att av de 4 proven i naturvetenskap var homogena 

klasser bäst på ett prov, medan heterogena klasser var bäst på tre prov.

Påverkas elevernas kunskaper i Na och Shk av klassens homogenitet/heterogenitet?

Hq: Det föreligger oberoende mellan klasstyp och kunskaper i naturvetenskap och 

samhällskunskap.

Hj*. Det föreligger beroende...

Signifikansnivå: 5%

Formel v - (A+B)l(C+D)\(A+C)\(B+D)\ 
N\A\B\C\D\

Om erhållet utfall sätts in i en tabell som har formelns beteckningar erhålls följande 

sammanställning:
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Klasstyp som
Ämne

2
var bäst Na Shk

Homogena
Heterogena

1 (A)
3 (Q

4 (B)
2 (D)

5 (A+B)
5 (C+D)

2 4 (A+Q 6 (B+D) 10 (A+B+C+D)

Den sökta sannolikheten beräknas enligt följande:

4!6!5!5!

10!1!4!3!2!
— « 0.238 
21

Anm. Uträkningen av p-värdet i ovanstående formel underlättas väsentligt om täljare 
och nämnare förkortas så långt som möjligt innan beräkningen påböijas.

Sannolikheten för att de skillnader som återfinns i tabellen skulle ha uppkommit inom 

slumpens ram är således ungefär 24% (p=0.238). Eftersom vi definierat signifikans- 

nivån =5%, kan vi redan nu konstatera att Hq måste accepteras. Men innan vi kan 

göra vår statistiska slutsats måste vi fråga oss om det finns mera extrema utfall än 

de som nu observerats eftersom den statistiska prövningen i princip alltid ställer 

frågan: ”Sannolikheten för att, av en slump, få den uppkomna skillnaden eller en 

större skillnad”?

Kolumn- och radsummor betraktas som givna och frågan är således om mera extrema 

utfall av cellfrekvenser skulle kunna erhållas. Svaret på den frågan är att ett 

extremare utfall skulle kunna erhållas, och det ser ut på följande sätt:
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Klasstyp som 
var bäst

Ämne

Na Shk
2

Homogena 0 5 5
Heterogena 4 1 5

2 4 6 10

Den definierade formeln ger sannolikheten även för detta utfall:

rf = 5!5!4!6! _ 1 _ (Anm. 0! = 1, se faktaruta s 44)
10!0!5!4!1! 42

Slutsats: p = 0.238+0.024=0.262 > 0.05

Statistisk slutsats: Skillnaden är ej signifikant Hq accepteras.

Den statistiska prövningen med Fishers exakta sannolikhetstest av oberoende mellan 

klasstyp och kunskaper i naturvetenskap och samhällskunskap resulterade således i 

slutsatsen att det, med 95%-ig säkerhet, föreligger ett oberoende.

Låt oss dock anta att vi som utfall hade erhållit det extrema utfallet, och att vi sedan 

genomfört den statistiska prövningen. Då hade det inte funnits något ännu extremare 

utfall och sannolikheten för det erhållna resultatet är 2,4% (p=0.024), d.v.s. en 

sannolikhet som är mindre än den definierade signifikansnivån. Slutsatsen hade då 

blivit att Hq förkastats eftersom p=0.024 < p=0.05.
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Övningsexempel 4

Ett slumpmässigt urval av 9 kvinnliga chefer för företag med mer än 20 anställda 
tillfrågades huruvida de skulle föredra en kvinnlig i stället för manlig statsminister 
i Sverige. De hade inte samma åsikt i denna fråga: 6 svarade ja och 3 svarade nej. 
Samma fråga fick ett slumpmässigt urval (n=8) av motsvarande kategori manliga 
chefer. Inte heller dessa hade samma åsikt: 2 svarade ja och 6 svarade nej.

Erhållna data ger underlag för att testa huruvida det föreligger skillnad i inställning 
mellan manliga och kvinnliga chefer. Ett utnyttjande av Fishers exakta sannolik- 
hetstest för nämnda statistiska prövning baseras på en beräkning av sannolikheten för 
det erhållna utfallet samt sannolikheten för ännu extremare utfalL

a. Skissera vilka utfall som är ännu extremare, d.v.s. utfall som innebär att skillnaden 
mellan manliga och kvinnliga chefer i den aktuella frågan är ännu större.

b. Utnyttja Fishers exakta sannolikhetstest för att beräkna sannolikheten för det mest 
extrema utfallet.

TVÅ (=2) STICKPROV AV MÄTVÄRDEN, BEROENDE, NOMINAL- 

SKALENTVÅ

McNemars test för signifikans av systematiska förändringar

McNemars test används i situationer där mätvärden föreligger på nominalskalenivå 

och där respektive variabel är dikotom. Data redovisas således i en s.k. fyrfältstabell. 

Dessutom finns ett beroende mellan de två involverade variablerna och en typisk 

tillämpning av McNemars test är s.k. före-efter studier (ex. attityd hos samma 

personer före och efter en viss händelse eller betingelse).

McNemars test är relativt känsligt för små förändringar eftersom samma individers 

mätvärden insamlas vid två tillfällen.
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En annan försöksuppläggning, för att ge svar på samma fråga (hypotes) som den som 

testas med McNemars test, är att dra ett stickprov av individen från populationen före 

betingelsens genomförande, och sedan dra ytterligare ett stickprov av individer från 

samma population efter betingelsens genomförande. Utnyttjandet av två stickprov 

innebär att det kan föreligga skillnader mellan stickproven, och dessa skillnader kan 

på ett oegentligt sätt påverka utfallet i studien så att en faktisk förändring på grund 

av en viss betingelse inte reflekteras i erhållna data. Sett i detta perspektiv finns det 

således vissa fördelar med att utnyttja samma individer vid flera tillfällen.

Uttryckt i generaliserad form arrangeras data i en fyrfältstabell på följande sätt vid 

statistisk prövning med McNemars test:

Efter

Före - + 2

+ A B A+B
- C D C+D

2 A+C B+D A+B+C+D

Eftersom vi är intresserade av förändring, d.v.s. de individer vars inställning 

förändrats efter jämfört med före, utnyttjas enbart cellerna A och D vid den statistiska 

prövningen.

I detta sammanhang kan man också fråga sig om man inte skulle kunna utföra ett test 

av oberoende (s 46) d.v.s. testa huruvida det föreligger oberoende mellan inställning 

före och inställning efter. Om det förelåg ett perfekt samband skulle vaije individs 

inställning före och efter vara exakt samma, och detta innebär att samtliga individer 

skulle hamna i antingen cell B eller cell C.
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Ett test av oberoende inriktas dock inte primärt på frågan om förändring (= cellerna 

A och D) och därför är McNemars test, som är en variant på ett x^test, ett bättre 

alternativ i denna situation.

Den testvariabel som används i McNemars test följer ^-fördelningen, och eftersom 

data dessutom föreligger i en fyrfältstabell måste en kontinuitetskorrektion innefattas 

i testvariabeln enligt följande:

, _ (\A-D\-lf 
* A+D

Korrektionen är således (-1) i stället för som tidigare (-0.5). Orsaken till denna 

skillnad är att i detta fall utnyttjas enbart två cellfrekvenser.

Ex. 80 slumpmässigt utvalda elever från gymnasieskolan tillfrågades om inställning 
till ett visst ämne före och efter en kurs som behandlade detta ämne. Följande 
resultat erhölls:

Inställning före 
kursen

Inställning efter kursen
2

negativa positiva

positiva 10 10 20

negativa 30 30 60

2 40 40 80
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Har kursen medfört att elevernas inställning förändrats? (Av tabellen framgår att 40 

elever förändrat, och att 40 elever inte förändrat, sin inställning).

Hq: Kursen har inte påverkat elevernas inställning 

Hj: Kursen har påverkat.....

Signifikansnivå: 5%

Testvariabel: %2 = ^
A A+D

Kritiskt område: %obs = .. ... = = 9.025 * 9.03
A+D 40

Slutsats: xOBS = 9.03 > x^r, 0.95 = 3*84

Statistisk slutsats: Skillnaden är signifikant, Ho förkastas

Övningsexempel 5.

En slumpmässigt utvald grupp manliga och kvinnliga studerande vid Umeå universitet 
fick ange sin inställning till en viss typ av regelbundet återkommande undervisning, 
dels innan de haft sådan undervisning, dels efter att denna undervisning genomförts. 
Beroende på inställning kategoriserades de studerande i positiva och negativa. Utfallet 
framgår av följande tabell.



Inställning 

före under-

Inställning efter undervisningen

visningen Män Kvinnor

Positiv Negativ Positiv Negativ

Positiv 17 12 11 22

Negativ 12 13 8 20

Utgå från McNemars test för signifikans av systematiska förändringar vid besvarandet 

av följande frågor: Har manliga respektive kvinnliga studerande ändrat uppfattning 

efter att ha fått erfarenhet av denna typ av undervisning? Testa på 5%-ig signifi- 

kansnivå. Finns det någon tendens till att den ena gruppen ändrat sig mera än den 

andra gruppen?

FLER ÄN TVÅ (>2) STICKPROV AV MÄTVÄRDEN, OBEROENDE, 

NOMINALSKALENTVÅ

X2, test av oberoende

X2-test av oberoende för fler än två (>2) stickprov av mätvärden är en direkt 

utveckling av motsvarande test för två (=2) stickprov av mätvärden (s 46). Detta 

innebär att tillvägagångssättet vid test av oberoende i detta fall är exakt identiskt med 

tidigare beskrivna förfaringssätt vid test av oberoende mellan två stickprov av 

mätvärden.
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E2L I en viss studie var man intresserad av att undersöka vilken examinationsform 
som elever från 3-årig gymnasieskola föredrog vid examination i ett visst 
ämne. Utifrån en viss bevekelsegrund delade man upp eleverna i 3 grupper: 
elever från universitets- och högskolestäder (U), elever från övriga städer (S) 
och elever från landsbygd (L). Vaije elev fick rangordna (1-4) fyra angivna 
och möjliga examinationsformer i ämnet, där utformningen av respektive 
examinationsform definierats på ett klart och entydigt sätt. I nedanstående tabell 
redovisas vilken examinationsform som respektive elev föredrog i första (=1) 
hand.

Examinations

form

Ort
2

US L

Skrivning 23 (19) 19 (19) 15 (19) 57
Ind. skriftl. rapport 31 (42) 44 (42) 51 (42) 126
Proj ./grupparbete 39 (32) 29 (32) 28 (32) 96
Muntlig exam. 7 (7) 8 (7) 6 (7) 21

2 100 100 100 300

Ovanstående tabell är en s.k. 3x4-tabell, d.v.s. den består av tre kolumner (3 olika 

orter), och fyra rader (4 olika examinationsformer). Vid x2-testningen bestäms antalet 

frihetsgrader enligt regeln: (k-l)(r-l) = (3-1X4-1) = 2x3 = 6 frihetsgrader (se s 49). 

Analogt med tidigare förfaringssätt bestäms också teoretiska frekvensvärden för 

respektive cell enligt regeln:

Kolumnsumma x Radsumma 
Teoretisk frekvens = _______________________

Totalsumma

I tabellen ovan har dessa teoretiska frekvensvärden angetts inom parantes.
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En statistisk prövning av frågan huruvida det föreligger oberoende mellan ort och 

examinationsform, d.v.s om det föreligger skillnad vad avser vilken examinations- 

form som föredras i första hand för elever från de tre orterna, genomförs med x2-test 

enligt följande:

Hq! Det föreligger ingen skillnad i examinationsform mellan de tre orterna. 

Det föreligger skillnad.......

Signifikansnivå: 5%

Testvariabel: %2 = S— ^

Kritiskt område: Xobs > Xcra; 0.95 = 12.60

Test: Xobs ~
(23-19)2 + 

19
+ (6-7)2 

7
9.187

Slutsats: Xobs ~ 9.187 < Xjcr]t, 0.95 _ 12.60

Statistisk slutsats: Skillnaden är ej signifikant, H0 accepteras.
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FLER ÄN TVÅ (>2) STICKPROV AV MÄTVÄRDEN, BEROENDE, NOMI- 

NALSKALAENIVÅ

Cochrans Q-test

Om man har fler än två (>2) stickprov av beroende mätvärden används Cochrans Q- 

test, som kan sägas vara en vidareutveckling och en generalisering av McNemars test 

för signifikans av systematiska förändringar som används i en situation där man har 

två (=2) stickprov av beroende mätvärden (s 60).

Q-testet används således när det föreligger tre eller fler stickprov av beroende 

mätvärden och som tidigare omnämnts (s 33-34) erhålls ett beroende om samma 

individer genomför samtliga betingelser, eller om betingelserna fördelats slump

mässigt på individer som matchats med avseende på relevanta s.k matchningsvari- 

abler. Konkret innebär detta att om exempelvis tre betingelser studeras, så har tre 

individer matchats i matchningsvariablema.

Q-testet är således användbart i s.k. "subject x treatment designer", d.v.s. studier som 

har en försöksuppläggning som innebär att ett antal (>2) treatments eller betingelser 

ges till alla personer som ingår i studien, och där den beroende variabeln är dikotom, 

d.v.s. utfaller i endera av två kategorier (ex. rätt/fel).

Den noll-hypotes som testas via Cochrans Q-test är att det inte föreligger någon 

skillnad mellan betingelserna ("treatments”), eller annorlunda uttryckt - att summan 

i respektive kolumn är lika. Testvariabeln följer x2“fördelningen med k-1 frihets

grader, där k=antal stickprov av mätvärden (antal betingelser).
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Ex, Man var intresserad av att studera om en grupp elevers inställning till ett 
programmerat körkortsmaterial förändrades med den tid som de arbetade med 
detta material. Eleverna hade valts ut slumpmässigt från ett register över 
körkortselever. De fick ange sin inställning till materialet efter 4, 8 och 12 
timmars effektiv läsning och inställning registrerades i en 2-gradig skala (1 = 
positiv inställning, 0 = negativ inställning). Förändrades elevernas inställning 
med den tid de arbetade med materialet?

Resultat:

Elev Genomförd arbetstid

4 8 12
L L2

A 1 1 0 2 4

B 1 0 0 1 1

C 1 1 1 3 9

D 1 0 0 1 1

E 0 1 1 2 4

F 1 0 0 1 1

G 1 1 0 2 4

H 0 0 1 1 1

I 0 0 0 0 0

J 1 1 0 2 4

2 G4=7

*r>II

o

G12=3 15 29

H0: Elevernas inställning förändrades inte när de arbetade med materialet. 

H1: Elevernas inställning förändrades......



Signifikansnivå: 5%

Testvariabel: Q =
k(k-l)lXG-G)2

JfcxEL-El2

(Testvaxiabeln Q följer x2-fördelningen med k-1 frihetsgrader).

k= antal stickprov av mätvärden 

G= kolumnsumma 

G= kolumnsummomas medelvärde 

L= radsumma

Kritiskt område: <?= Xobs > Xkrttws = 5.99

3(3 -1)[(7 -5)2 +(5 -5)2+(3 -5)2] _
Test: Q- Xobs ~

3x15-29

Slutsats: Q - Xobs ~ 5-0 < Xkrtt, 0.95 ~ 5.99

Statistisk slutsats: Skillnaden är ej signifikant, Hq accepteras.

Övningsexempel 6

Man var intresserad av att studera huruvida gymnasieelevers färdighet i uppsatsskriv
ning var beroende av vilket tema eller ämnesområde som de skrev om. Tre teman: 
'Trender och livsstilar" (T), "Miljö" (M) samt "Brott och straff" (B), med tillhörande 
texter som behandlade respektive tema, togs som utgångspunkt för en studie där tolv 
(12) slumpmässigt utvalda elever från gymnasieskolans humanistiska linje fick skriva



70

en uppsats utifrån respektive tema. Varje elev skrev således tre uppsatser. En lärare 
med mycket lång erfarenhet av uppsatsbedömning bedömde samtliga uppsatser 
relativt ett antal kriterier som definierats i förväg. Utfallet av bedömningen samman- 
fattades för respektive elev och uppsats i endera av två kategorier: godkänd (=1) eller 
underkänd (=0). Följande resultat erhölls.

Elev

T

Tema

M B

1 1 1 1

2 1 1 1

3 0 1 0

4 1 1 0

5 0 0 0

6 1 1 1

7 1 1 1

8 1 1 0

9 0 0 1

10 0 1 0

11 1 1 1

12 1 1 1

Använd Cochrans Q-test för att testa (5% signifikansnivå) huruvida gymnasieelever

nas färdighet var beroende av vilket tema som de skrev om.
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I många situationer är det av intresse att beskriva samband mellan två variabler som 

föreligger på nominalskalenivå. I en situation där de två variablerna är dikotoma kan 

erhålla data beskrivas i en fyrfältstabell eller en s.k. 2x2-tabell. På motsvarande sätt 

beskrivs erhållna data från två variabler, där den ena utfaller i exempelvis tre 

kategorier och den andra i fyra kategorier, i en 3x4-tabell. I den fortsatta fram

ställningen behandlas först sambandsmått för dikotoma variabler (2x2-tabeller). 

Därefter behandlas sambandsmått för två variabler, där enderaeller.båda variablerna 

utfaller i fler än två (>2) kategorier.

a. Phi-koefficient

Phi-koefficienten (<(>) används för att beskriva samband mellan två variabler som är 

dikotoma. Utfallet beskrivs i en 2x2-tabell, eller en fyrfältstabell, och i allmänna 

termer enligt nedanstående tabell:

Variabel x

Variabel y

Yi y2

2

*1 A B A+B

X2 C D C+D

2 A+C B+D A+B+C+D

Cellfrekvensen (A, B, C, D), radsummor (A+B, C+D) och kolumnsummor (A+C, 

B+D) sätts in i formeln för phi-koefficienten enligt följande:
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AD - BC
V(A +£)(C+Z))(A +0(5+D)

Formeln för phi-koefficienten är härledd från formeln för Produktmomentkorrelation- 

skoefficienten r^, och detta innebär att de två koefficienterna är exakt likvärdiga. 

Phi-koefficienten kan således anta värden inom variationsområdet:

-1 s: <|> as +1

Stor försiktighet måste tillämpas vid tolkning av sambandets riktning (+ eller -), 

eftersom tecknet är relaterat till hur den dikotoma variabeln kodas eller inordnas i 

tabellen. Om man exempelvis har kön som den ena variabeln och godtyckligt tilldelat 

talet 0 för manligt kön och talet 1 för kvinnligt kön, och som resultat erhåller en 

positiv phi-koefficient, erhåller man en negativ phi-koefficient (med exakt samma 

numeriska värde) om man kodar tvärt om, d.v.s. 1 för manligt kön och 0 för kvinnligt 

kön.

Ex. Låt oss anta att vi, utifrån ett visst syfte, klassificerat verksamma inom vården 
på ett sjukhus i två kategorier: läkare och övriga. Antag vidare att vi är 
intresserade av att se utfallet av denna klassificering relativt variabeln kön. 
Följande data erhålls:

Klassifikation av verksamma

Kön
Läkare Övriga 2

Män 79 4 83

Kvinnor 14 110 124

2 93 114 207
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<j> = _______ad-bc_______
yj{a+b)(c+d)(a+c){b+d)

79x110 4xl4_ = Q 8265 _ o.83 
^83x124x93x114

Som data är organiserade i 2x2-tabellen på föregående sida erhålls således en positiv 

phi-koefficient (<() « 0.83). Om data däremot grupperas så att respektive rad byter 

plats, d.v.s. data för kvinnor utgör tabellens första rad och data för män dess andra 

rad, erhålls ett negativt samband (<|> » -0.83) eftersom täljaren då .blir negativ.

Hypotesprövning av phi-koefficient

Phi-koefficienten (<(>) utnyttjas vanligtvis för att beskriva utfallet för dikotoma 

variabler i ett stickprov i olika avseenden. Hypotesprövning av en ^-koefficient utförs 

sällan eftersom en statistisk prövning (inferens) huruvida det finns något samband 

mellan variablerna i populationen (Hq = inget samband) kan genomföras genom att 

utnyttja, antingen Fishers exaka sannolikhetstest (om få observationer), eller ^-test 

av oberoende med Yates’ korrektion.

Med anledning av det sistnämnda, att x2-test används i detta fall för att pröva om det 

föreligger ett samband mellan två variabler i den population från vilken stickprovet 

valts, borde det föreligga en viss relation mellan x2 och phi-koefficienten (<|>). Så är 

också fallet enligt följande:

Denna relation gäller dock för det okorrigerade x2-värdet, d.v.s. för ett x2-värde utan 

Yates' korrektion. Om nämnda värde beräknas för ovanstående exempel erhålls:

4> = N
14140215 = 0.8265 

207
0.83
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Utan kontinuitetskorrektion erhålls således exakt samma värde på <|>-koefficienten. 

Allmänt kan konstateras att effekten av en kontinuitetskorrektion i en 2x2-tabell 

minskar när antalet observationer ökar. Detta innebär att om antalet observationer är 

litet (n<30) så är korrektionen relativt stor, för att sedan minska med en ökad 

stickprovsstorlek. I ovanstående exempel (n=207) var den erhållna skillnaden mellan 

<)>-koefficient beräknad på ett korrigerat ($ = 0.8167) och ett okorrigerat x^-värde (<|> 

= 0.8265) = 98/10 000, d.v.s. 98 tiotusendelar - en skillnad som i de allra flesta fall 

är försumbar.

Övningsexempel 7.

I ett matematiskt test ingick två uppgifter som var logiskt relaterade till varandra på 
så sätt att den som löst första uppgiften rätt också förutsattes lösa den andra uppgiften 
rätt, medan den som misslyckades med att lösa den första uppgiften rimligtvis inte 
heller skulle kunna lösa den andra uppgiften. Trettio slumpmässigt utvalda personer 
från en definierad population fick genomföra testet där bland annat dessa två 
uppgifter ingick. Följande data erhölls:

Uppgift 1
Rätt

Uppgift 2

Fel
2

Rätt 10 5 15

Fel 6 9 15

2 16 14 30

Beräkna phi-koefficienten (<()) som ett mått på sambandet mellan personernas 

lösningsbeteende för de två uppgifterna.
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b. Kontingenskoeffident

Kontingenskoeffidenten (C) används för att beskriva sambandet mellan två variabler 

där den ena, eller båda variablerna, utfaller i fler än två (>2) kategorier.

Kontingenskoeffidenten utgår från att ett x^värde beräknas på observerade data och 

formeln för beräkning av koefficienten har följande utseende:

C =
N+x2

Kontingenskoeffidenten är alltid ett positivt tal och dess variationsområde är 

beroende på hur många kategorier som respektive variabel har. Detta innebär att 

kontingenskoefficientens lägsta numeriska värde är noll (0^=0). Koefficientens övre 

gränsvärden beror på det antal kategorier som respektive variabel kan anta.

Om exempelvis båda variablerna kan anta samma antal kategorier så definiemas 

enligt följande formel, där R utgör antal kategorier.

Detta innebär att Cmax varierar enligt följande:

3x3, Cmax« 0.817 
4x4, Cmax - 0.866 
5x5, « 0.894

10x10, Cmvx ~ 0.949
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Konsekvensen av att varierar blir att man kan jämföra erhållna kontingenskoeffi- 

cienter enbart om dessa beräknas på frekvenstabeller som har samma storlek. Detta 

innebär att exempelvis ett utfall i ett visst avseende i en 4x4-tabell enbart ska 

jämföras med utfall i andra 4x4-tabeller.

Man kan dock, utifrån det beräknade x2-värdet, erhålla ett sambandsmått som har 

variationsområdet: 0-1, d.v.s. ett sambandsmått som inte har nackdelen att det beror 

på tabellens storlek. Detta sambandsmått betecknas Cramers V och beräknas enligt 

följande:

N AKfl-l)
q= Antal kategorier för den variabel som har minst antal kategorier

Vidare kan konstateras att eftersom både kontingenskoefficienten och Cramers V 

baseras på en beräkning av ett x2~värde, så ställs också vissa krav på teoretisk 

frekvens (T). De tumregler som vi tidigare definierat (s 38) innebär i detta fall att alla 

teoretiska frekvenser bör vara 5 eller större (T* * 5).

Ex. Två psykologer bedömde var för sig, och oberoende av varandra, samma urval 
av patienter. Patienterna hade valts slumpmässigt från samtliga sjukhus i 
Sverige och de hade samma patientstatus. Bedömningen innebar att respektive 
patients personlighet kategoriserades som antingen A-, B- eller C-personlighet. 
Resultat:
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Psykolog II
Psykolog I

2

A B C

A 34 (35.4) 62 ( 58.6) 28 (30.0) 124

B 27 (21.4) 28 ( 35.4) 20 (18.2) 75

C 57 (61.2) 105 (101.0) 52 (51.8) 214

2 118 195 100 413

I ovanstående tabell har de teoretiska frekvensvärdena för respektive cell angetts inom 

parentes.

Xobs
. Q4-35.4)2 , , (52-51.8)2 _ 1 ^

35.4 ...... 51.8

C = \ N+x2 N 413+4.02
4.02 0.0982 » 0.10

Data i ovanstående exempel föreligger således i en 3x3-tabell och enligt vad vi 

konstaterat tidigare (s 75) så är « 0.817, d.v.s. kontingenskoefficienten har i detta 

fall variationsområdet 0-0.817. Om vi i stället vill ha ett sambandsmått som har 

variationsområdet 0-1 beräknar vi således Cramers V enligt följande:

V = N ma-1)
4.02

N 413(3-1)
= 0.0698 * 0.07
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Hypotesprövning av kontingenskoefficient

Test av huruvida ett erhållet samband mellan två variabler, uttryckt som en konting

enskoefficient (C), är statistiskt säkerställt på en viss signifikansnivå utgår från det 

observerade x2“värdet som beräknats utifrån data i stickprovet. Om x2-yärdet är 

signifikant är också kontingenskoefficienten (C) signifikant, och den statistiska 

slutsatsen att det föreligger ett samband i populationen mellan de variabler som 

studerats.

Övningsexempel 8

I en studie av folkundervisningens genomförande i Bygdeå socken 1845-1873 
redovisades bland annat data för 231 barn med avseende på vilka kursmoment (1-3) 
i räkning enligt skolmatrikeln som dessa genomgått. Utfallet relaterades också till 
yrkestiilhörighet hos dessa barns föräldrar enligt följande kategorier: (1) Ämbets- och 
tjänstemän m fl, (2) Självägande bönder, landbönder, nybyggare, (3) Hantverkare, 
fältjägare, torpare, (4) Arbetare, sågkarl, inhysejon, backstugujon. Stickprovet 
betraktades som ett slumpmässigt urval från populationen socknar av likartad storlek 
och sammansättning i Sverige.
Följande data erhölls:

Grupp

Ingen an

teckning

Kursmoment i räkning

12 3

i 0 16 24 18

2 36 54 15 2

3 8 14 10 1

4 11 16 4 2
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Finns det, enligt de definitioner som tillämpas i studien, något samband mellan barns 

genomgångna kursmoment i räkning och deras föräldrars yrkestillhörighet? Beräkna 

sambandet mellan genomgånga kursmoment i räkning och föräldrarnas yrkestillhörig

het samt genomför en statistisk prövning av huruvida det föreligger ett samband (1% 

signifikansnivå) mellan yrkesgrupp och genomgånget kursmoment i räkning i 

populationen.

Val av statistisk analysmetod relativt styrke-effektivitet

Tidigare har tre kriterier för val av statistisk analysmetod angetts: statistisk styrka, 

statistisk modell och metrisk nivå (s 1). Vidare har konstaterats att det finns ett 

beroende mellan dessa tre kriterier (s 23), och att det för de flesta parametriska 

metoder finns motsvarande icke-parametriska metoder för att testa exakt samma data.

De icke-parametriska metoderna har lägre statistisk styrka än motsvarande paramet

riska metoder som kräver att vissa villkor är uppfyllda och att data föreligger på 

intervall- eller kvotskalenivå. De icke-parametriska metoderna utnyttjas om data 

föreligger på nominal- och ordinalskalenivå, eller om data föreligger på intervall- 

eller kvotskalenivå men inte uppfyller de villkor som en parametrisk metod baseras 

på.

Vad blir konsekvensen om de antaganden som den statistiska modellen utgår från inte 

(helt eller delvis) är uppfyllda?, eller om mätvärdena inte föreligger på den nivå som 

metoden kräver?

Faktum är att det då är svårt (omöjligt) att uttala sig om den statistiska analysmeto

dens statistiska styrka, och följdfrågan blir naturligtvis hur man ska behandla detta 

problem.
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Låt oss utgå från att vi med säkerhet vet att vi har mätvärden som ligger på en viss 

metrisk nivå, men att vi är osäkra på huruvida en viss statistisk metods antaganden 

är uppfyllda. Kan man då välja en annan statistisk metod (som kräver färre an

taganden) men samtidigt kompensera för denna senare metods lägre statistiska styrka?

Vi besvarar denna fråga utifrån följande exempel. Antag att vi har två statistiska 

metoder: A och B. Metod A kräver att vissa specifika antaganden är uppfyllda, 

medan metod B är mera generellt tillämpbar, d.v.s. de antaganden som metod A 

kräver behöver inte vara uppfyllda för metod B. Metod A har .också högre statistisk 

styrka än metod B.

Ett uttryck för en viss statistisk metods styrka, jämfört med motsvarande styrka hos 

en annan metod, uttrycks i termer av styrke-effektivitet (power-efficiency) och 

enligt följande:

Styrke-effektivitet för metod B
Na

x 100 (%)

Ex. Metod B har en styrke-effektivitet på 80% jämfört med metod A. Metod B 
kräver då en jämförelsevis högre stickprovsstorlek för att få samma statistiska 
styrka som metod A. (ex. nA = 20 krävs att nB = 25).

Metod B:s lägre statistiska styrka kan således kompenseras, under i övrigt identiska 

betingelser, genom att öka stickprovsstorleken. Detta har vi också konstaterat tidigare 

(se s 7).

Slutsats: Om man är osäker på huruvida vissa antaganden är uppfyllda, men samtidigt 

vill ha den statistiska styrka som nu metod A har (som förutsätter dessa antaganden), 

kan man välja den mera generella metoden B och kompensera denna metods lägre 

styrka via en ökning av stickprovsstorleken.
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I nästa avsnitt redovisas icke-parametriska metoder för analys av data som föreligger 

på ordinalskalenivå. Allmänt kan konstateras att ett mätinstrument vars mätvärden 

föreligger på ordinalskalenivå ger mera information än det instrument som ger 

mätvärden på nominalskalenivå. Anledningen till detta är att en mätning på ordinal

skalenivå kan utnyttjas för att rangordna de objekt, händelser eller företeelser som 

man mäter. Mätningen på nominalskalenivå utgör på motsvarande sätt enbart en 

klassificering. Av detta följer att en statistisk analysmetod som kräver mätvärden på 

ordinalskalenivå får högre statistisk styrka jämfört med motsvarande metod som 

kräver mätvärden på nominalskalenivå.

I de flesta fall kommer metodernas styrke-effektivitet att anges d.v.s. den statistiska 

styrkan hos den presenterade metoden, som förutsätter att data föreligger på ordinal

skalenivå, jämfört med den statistiska styrkan hos en angiven parametrisk metod för 

att analysera exakt samma data.

På nästa sida finns en översikt av metoder för analys av data på ordinalskalenivå. 

Som angetts tidigare (s 30) kommer man fram till vilken (vilka) metoder som ska 

användas utifrån att man besvarat tre fundamentala frågor (se s 30).



ÖVERSIKT AV ICKE-PARAMETRISKA METODER PÅ ORDINALSKALE- 

NTVÅ

Antal stickprov

av mätvärden

Icke-parametrisk metod

1 stickprov Kolmogorov-Smimovs test av anpassning

("goodness of fit")

2 stickprov,

oberoende

a. Mediantest

b. Kolmogorov-Smimovs test

c. Mann-Whitneys U-test

2 stickprov,

beroende

a. Teckentest

b. Wilcoxons test

> 2 stickprov,

oberoende

a. Det utvecklade mediantestet

b. Kruskal-Wallis en-vägs variansanalys

> 2 stickprov,

beroende

Friedmans två-vägs variansanalys

Sambandsmått a. Spearmans rangkorrelationskoefficient

b. Kendalls konkordanskoefficient
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ETT f=l) STICKPROV AV MÄTVÄRDEN. ORDINALSKALENIVÅ 

Kolmogorov-Smirnovs test av "goodness of fit"

Vi har tidigare (s 39) konstaterat att x2~test kan användas för att testa "goodness of 

fit". Om data föreligger på ordinaiskalenivå, och den bakomliggande variabeln kan 

betraktas som kontinuerlig, har dock Kolmogorov-Smirnovs test en avsevärt högre 

statistisk styrka och bör av detta skäl användas i stället för xMestet. x2-testet är 

nämligen relativt okänsligt för effekten av den metriska egenskapen rangordning när 

antalet frihetsgrader är större än 1 (fg>l). Ytterligare fördelar med Kolmogorov- 

Smirnovs test är att det, till skillnad från x2-testet> också kan användas på 

förhållandevis små stickprov och att det i allmänhet kräver mindre numeriska 

beräkningar.

Test av "goodness of fit" innebär att man testar huruvida en observerad frekvens- 

fördelning överensstämmer med en teoretisk eller hypotetisk frekvensfördelning. Man 

är således i detta fall inte intresserade av en specifik egenskap i populationen 

(exempelvis ett lägesmått), utan man är intresserad av hela populationens fördelning. 

Genom att dra ett slumpmässigt stickprov av tillräcklig storlek från en definierad 

population, och sedan testa detta stickprov med Kolmogorov-Smirnovs test av 

anpassning, kan man således dra slutsatsen om den definierade populationens 

fördelning.

Testet bygger på att ordinalskalans egenskap rangordning utnyttjas på så sätt att man 

bildar kumulerad proportion. Testvariabel är den högsta absoluta skillnaden (Dmax) 

mellan en empiriskt observerad kumulerad proportion betecknad: S^x) och 

motsvarande teoretiska kumulerade proportion, betecknad: F0(x).
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D = max iFoOö-S^x)!

Samplingsfördelningen for D under Hq (= att de två fördelningarna är identiska) finns 

tabulerad (tabell 2). Tabellen ger kritiska värden vid tvåsidig testning.

Ex. En klass på 25 elever har genomfört centrala prov i ett visst ämne. För att få 
kunskap om klassens prestationsnivå, jämfört med hela populätionens prestation 
på samma centrala prov, införskaffade läraren information om hela population 
nens poängfördelning. Klassen erhöll följande provpoäng på det centrala provet:

56 58 40 77 87

75 61 70 73 71

66 69 67 68 60

72 73 61 64 66

84 72 52 65 67

Information om hela populätionens poängfördelning på samma prov presenterades på 

följande sätt:

Decil 123456789 

Poäng 45.0 56.8 62.5 66.1 68.7 71.3 74.0 78.5 84.2

Av denna information kunde läraren utläsa att 10% av populationen elever hade 45.0 

poäng eller mindre, att 20% hade 56.8 poäng eller mindre o.s.v.
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Läraren var således i denna situation inte intresserad av en specifik egenskap i 

populationen, exempelvis populationens medelvärde - vilket ofta är fallet. En vanlig 

statistisk prövning är nämligen huruvida det föreligger en statistisk säkerställd 

skillnad mellan ett observerat medelvärde i stickprovet och motsvarande medelvärde 

i populationen.

I stället var läraren intresserad av hela fördelningen av poäng och dessa hade därför 

delats upp i tiondelar (deciler). Utifrån detta förfaringssätt kan man sedan, om det 

föreligger en avvikelse, se var på poängskalan som avvikelsen är stor och avgörande.

Den ställda frågan var således huruvida klassens fördelning av poäng på det centrala 

provet avviker från motsvarande populationsfördelning?

Hq: Klassens fördelning av poäng avviker inte från motsvarande populations

fördelning.

Hf. Klassens fördelning av poäng avviker från.....

Signifikansnivå: 5%

Testvariabel: D = max |F0(x)-5^(x)|

Kritiskt område: DOBS * Dmt 0 95 = 0.27
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Test:

Teoretisk fördelning

Dedl Fo(x) Poäng

Observerad fördelning

Avprick. f kf Sj^x)

D

1 0.10 45.0 i i 1 0.04 0.06

2 0.20 56.8 ii 2 3 0.12 0.08

3 0.30 62.5 mi 4 7 0.28 0.02

4 0.40 66.1 mi 4 11 0.44 0.04

5 0.50 68.7 ni 3 14 0.56 0.06

6 0.60 71.3 in 3 17 0.68 0.08

7 0.70 74.0 mi 4 21 0.84 0.14

8 0.80 78.5 ii 2 23 0.92 0.12

9 0.90 84.2 i 1 24 0.96 0.06

10 1.00 100 i 1 25 1.00 0

Slutsats: = 0.14 < 095 = 0.27

Statistisk slutsats: Skillnaden är ej signifikant, Ho accepteras.

Verbaliserad slutsats: Med 95%-ig säkerhet föreligger ingen skillnad mellan 

fördelningen för den aktuella klassens poäng på det centrala provet och motsvarande 

poängfördelning för samtliga elever i populationen.

En närmare granskning av utfallet av den statistiska prövningen visar att det är i 

fördelningens övre del som de största avvikelserna föreligger (D=0.14, 0.12).
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Övningsexempel 9

En forskare, som vi här benämner A hade genomfört datainsamlingsfasen i sin studie 
och stod nu inför problemet att välja analysmetod för de data som erhållits. Eftersom 
A var väl förtrogen med för- och nackdelar med parametriska jämfört med icke- 
parametriska analysmetoder avsåg han att i första hand försöka använda en viss 
parametrisk metod, eftersom denna metod hade högre statistisk styrka jämfört med 
motsvarande icke-parametriska metod. Han var också väl medveten om det faktum 
att om inte alla antaganden, som den parametriska metoden förutsatte, var uppfyllda 
skulle ett utnyttjande av metoden vara av tvivelaktigt värde.

I syfte att testa huruvida normalfördelningsantagandet var uppfyllt utgick A från den 

teoretiska normalfördelningen för en z-variabel som delades in i åtta (8) exakt lika 

stora delar. Normalfördelningen fick då följande utseende:

-0.32-1.15

Detta innebar således att den teoretiska sannolikheten för att ett visst z-värde skulle 

hamna inom respektive intervall var exakt lika, d.v.s. 100/8 = 12.5%, p=0.125. Detta 

innebar exempelvis att: P (0.68 < z s; 1.15) = P (-0.32 < z £ 0.00) = 0.125.
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För att kunna testa huruvida noimalfördelningsantagandet var uppfyllt för de data som 

A hade erhållit via mätning av sina försökspersoner (n=400) i en viss variabel x, 

transformerade A respektive observationsvärde (x*) till Zj via transformationsformein:

När A gjort detta kunde följande tabell sammanställas:

Intervallgränser för z Antal

1.15 < z 25

0.68 <zs 1.15 40

0.32 < z s 0.68 55

0.00 <zs 0.32 85

-0.32 <zs 0.00 80

-0.68 < z s -0.32 50

-1.15 <zs -0.68 35

z s -1.15 30

A ville således testa huruvida normalfördelningsantagandet var uppfyllt, d.v.s. 

huruvida den erhållna fördelningen av z-poäng överensstämde med den teoretiska 

normalfördelningen. A hade valt stickprovet (n=400) genom ett obundet slumpmässigt 

urval (O.S.U.) från en population som noggrant definierats. A ville ha en 99%-ig 

säkerhet i sin slutsats. Hur genomförde A sitt test?
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TVÅ (=2) STICKPROV AV MÄTVÄRDEN, OBEROENDE, ORDINAL- 

SKALENTVÅ

a. Mediantest

Mediantestet kan betraktas som ett icke-parametriskt alternativ till t-test (z-test) av 

två oberoende stickprov av mätvärden, när t-testets antaganden inte är uppfyllda. 

Testet utgör en modifierad variant av ett x2-test för två grupper där de två grupperna 

bildats utifrån en klassificering relativt medianen.

Mediantestet baseras på medianen som lägesmått och utgår från att avvikelser från 

medianen utgör en indikation på huruvida två stickprov av mätvärden kan ha erhållits 

från populationer med samma median.

Proceduren vid mediantest innebär att man sammantar de två stickproven av 

mätvärden till en gemensam uppsättning mätvärden vars median, benämnd stora 

medianen och betecknad Md, tas som utgångspunkt för en dikotomisering (över/under 

Md) av respektive stickprov av mätvärden. Den diktomiserade avvikelsen från Md 

för respektive stickprov sammanfattas i en 2x2-tabell. Tabellens utfall testas med x2 

(Yates' korrektion) som testvariabel, och i vissa fall med Fishers exakta sannolik- 

hetstest.

Med utgångspunkt från totalfrekvens och cellfrekvens kan följande tumregler 

utformas för val av testvariabel:

1. Om nj + n2 > 40 används testvariabeln:

N(\AxD - BxC\ - -)2 
..2 _ 2

(A +B)(C+D)(A +0(jB +D)
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2a. Om 20 <; n2 + n2 <; 40 och T* ^ 5 används samma testvariabel som i 1 

(föregående sida).

2b. Om 20 ^ nx + n2 ^ 40 och T* < 5 används testvariabeln:

= (A+B)!(C+Z))f(i4+Q!(B+I))!
P NI Al Bl Cl Dl

3. Om n2 + n2 < 20 används samma testvariabel som i 2b (ovan) , d.v.s. Fishers 

exakta sannolikhetstest.

Vad gäller tillvägagångssättet vid testning av två stickprov av oberoende mätvärden 

på ordinalskalenivå med mediantestet kan nämnas att om ett (flera) mätvärden är 

exakt samma som stora medianen (Md), tillämpas endera av följande förfaringssätt

a. Eliminering

Om n2 + n2 > 40 tas inte dessa värden med i analysen.

b. Tillordning till viss grupp

Om n2 + n2 < 40 sker kategoriseringen i två grupper enligt följande:

Xj > Md, Xj £ Md, d.v.s. de observationsvärden som är exakt samma som stora 

medianen tillordnas till den grupp som har lägre värden än stora medianen.

Sammanfattningsvis kan konstateras att mediantestet baseras på mycket enkla 

beräkningar och det kan, ur denna synvinkel sett, sägas vara en av de enklaste 

statistiska metoderna för analys av rangordnade mätvärden.
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Ett sätt att få en uppfattning om mediantestets styrke-effektivitet relativt t-testet är 

att utgå från en situation där kraven för att få använda t-testet är uppfyllda. Som vi 

tidigare konstaterat är t-testet då den bästa analysmetoden och i relation till t-testet 

har mediantestet en styrke-effektivitet på ungefär 63% för någorlunda stora stickprov. 

Effektiviteten ökar sedan något om stickprovsstorleken minskar. Detta innebär att 

mediantestet, jämfört med t-testet, är mindre känsligt för en minskad stickprovsstor- 

lek.

Ex. Ett regelbundet återkommande kursmoment med samma innehåll genomfördes 
med grupparbetsmetodik som huvudsaklig undervisningsform. Efter momentets 
slut en viss termin fick eleverna, som betraktades som representativa för en viss 
population, ange sin inställning till denna undervisningsform i en 5-gradig 
skala. Följande resultat erhölls:

Inställning Pojkar Flickor 2 Kf

++ 7 14 21 21

+ 7 7 14 35

0 7 8 15 50

- 19 11 30 80

— 10 10 20 100

2 50 50 100

Mediantestet utgår således från stora medianen (Md), d.v.s. medianen för de två 

grupperna sammantagna. Medianen är ett lägesmått som delar ett material mitt itu. 

Detta innebär att antalet observationer som är mindre än medianen är lika stort som 

antalet observationer som är större än medianen. I ovanstående tabell ligger medianen
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mitt emellan inställningskategoriema "0” och d.v.s 50 elever har inställning ”++, 

+, 0” och 50 elever har inställning —”.

Vi vill nu pröva huruvida pojkar och flickor i den definierade populationen har olika 

inställning till denna undervisningsform. Det observerade stickprovet (n=100) 

betraktas därvid som ett slumpmässigt urval från den tänkta populationen ”Samtliga 

deltagare på det aktuella kursmomentet”.

Vi dikotomiserar data för pojkar respektive flickor i två kategorier .{> Md, < Md) och 

erhåller följande 2x2-tabell.

Antal Pojkar Flickor

> Md 21 29

<Md 29 21

2 50 50

Hq*. Pojkar och flickor har samma inställning till grupparbetsmetodik.

Hji Pojkar och flickor har olika inställning. 

Signifikansnivå: 5%

Kritiskt område: %2OBS > Xiwr,o.9s = 3.84
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Test: 2
XOBS

100(21x21-29x29—

50 x 50 x 50 x 50

Slutsats: %OBS = 1.96 < xSr, o.sj = 384

Statistisk slutsats: Skillnaden är ej signifikant, Ho accepteras.

Övningsexempel 10

I en studie, som genomfördes vid en viss institution med många anställda, jämfördes 
personers aktivitetsnivå före och efter lunch. Genom ett slumpmässigt förfaringssätt 
utvaldes 10 personer som studerades för lunch och 10 andra personer som studerades 
efter lunch. Aktivitet bedömdes i en 10-gradig skala där 10 innebar maximal aktivitet 
och 1 innebar minimal aktivitet. Följande resultat erhölls:

Före lunch Efter lunch

10 4

9 6

5 5

8 6

9 6

4 7

8 5

8 6

4 7

7 7
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Använd mediantest för att testa (5%-ig signifikansnivå) huruvida det föreligger 

skillnad i aktivitetsnivå vid den aktuella institutionen, före och efter lunch.

b. Kolmogorov-Smirnovs test

Kolmogorov-Smimovs test används i stället för xMestav oberoende (s 46) om data 

föreligger på ordinalskalenivå. Förutom att Kolmogorov-Smimovs test således har 

en högre statistisk styrka jämfört med x2-test av oberoende, har testet ytterligare en 

fördel jämfört med x2-testet: det kan med bibehållen statistik styrka användas även 

på små stickprov. Det kan också sägas vara ett lämpligt test att använda i de fall då 

de antaganden som krävs för att genomföra ett t-test i motsvarande situation, inte är 

uppfyllda.

Kolmogorov-Smimovs test av två oberoende stickprov av mätvärden är en utveckling 

av motsvarande test för anpassning ”goodness of fit” (s 83).

Två oberoende stickprov av mätvärden kan i princip erhållas på två sätt:

- Två stickprov dras från samma population och utsätts sedan för två olika 

betingelser (treatments). Den hypotes som formuleras i denna situation är att ett 

införande av betingelsen i populationen inte skulle medföra att populationens 

fördelning förändras.

- Ett stickprov dras från vardera två olika populationer. Motsvarande hypotes i 

denna situation är att de två populationema har samma fördelning.

Kolmogorov-Smimovs test innebär i princip att man testar likheten mellan två 

oberoende frekvensfördelningar. På samma sätt som vid det test av "goodness of fit"
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bildar man kumulerad proportion, och den största observerade absoluta skillnaden i 

kumulerad proportion (Dmax) mellan de två stickproven av mätvärden utgör 

testvariabel.

D = max \SNi(x)-SNJix)\

SNl = observerad kumulerad proportion för den första uppsättningen 
mätvärden

SK = observerad kumulerad proportion för den andra uppsättningen
"2

mätvärden

Samplingfördelningen för D (alternativt Kd) finns tabulerad (tabell 3:1, 3:2).

Tabell 3:1 används för små stickprov (n2 = n2 s; 40) och i detta fall ställs kravet att 

% = n2. För små stickprov behöver man inte transformera kumulerad frekvens till 

kumulerad proportion, utan man utgår direkt från den största observerade absoluta 

skillnaden i kumulerad frekvens (KD) mellan de två stickproven av mätvärden.

Tabell 3:2 används när n2 > 40 och n2 > 40.1 detta fall krävs inte att nj = n2. Tabell 

3:2 ger kritiska värden (D) för skillnaden i kumulerad proportion mellan de två 

stickproven av mätvärden.

Vad avser styrke-effektivitet kan konstateras att Kolmogorov-Smimovs test har 

högre effektivitet än mediantestet i de flesta situationer. Jämfört med t-test för analys 

av två oberoende stickprov av mätvärden har Kolmogorov-Smimovs test en styrke-
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effektivitet på 95%, och testet är speciellt lämpligt i situationer där data till stor del 

utgörs av observationer med ett fåtal mätvärden. Om exempelvis data utgörs av 4-8 

rangordnade kategorier är Kolmogorov-Smimovs test en mycket bra analysmetod.

Ex. Ett test avsett att mäta det abstrakta begreppet fortbildningsaspiration hos vuxna 
personer ger mätvärden som i upprepade och kontrollerade studier visat sig 
ligga på ordinalskalenivå. Testpoängen kategoriserades i sex skalsteg (1-6) där 
ett var lägsta och sex var högsta värde på skalan. I syfte att testa huruvida det 
förelåg skillnader mellan män och kvinnor i fortbildningsaspiration, enligt den 
innebörd som detta hade via testet, gjordes ett slumpmässigt urval av 300 män 
och 300 kvinnor från en viss population vuxna personer. Data erhölls för 236 
män och 274 kvinnor. (Bortfallet var därmed 21.3% för männen och 8.7% för 
kvinnorna. Vi antar att de män/kvinnor som inte svarat har samma svarstendens 
som de som svarat och bortser därför från bortfallet).

Fanns det skillnader i utbildningsaspiration mellan vuxna män och kvinnor i den 

population från vilken urvalet gjorts?

Kategori Män Kvinnor

i 58 31

2 51 46

3 47 53

4 44 73

5 22 51

6 14 20

2 236 274
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Hq: Ingen skillnad mellan vuxna män och kvinnor vad avser fortbildnings- 

aspriration.

Hji Skillnad mellan.....

Signifikansnivå: 5%

Testvariabel: D = max \SN(x)-SNfx)\

Kritiskt område: oss 1.36, 236+274 
N 236x274 0.1208 * 0.12

Test:

Kategori Män

f kf

Kvinnor

f kf D

i 58 58 .246 31 31 .113 .133

2 51 109 .462 46 77 .281 .181

3 47 156 .661 53 130 .474 .187

4 44 200 .847 73 203 .741 .106

5 22 222 .941 51 254 Sill .014

6 14 236 1.000 20 274 1.000 0

2 236 274
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Slutsats: = 0.187 > 09J = 0.12

Statistisk slutsats: Skillnaden är signifikant, Hq förkastas

Verbaliserad slutsats: Med 95%-ig säkerhet föreligger en skillnad i fortbildnings- 

aspiration, mätt med ett visst test, mellan män och kvinnor i den aktuella population 

nen.

Skillnaden i bortfall mellan män (=21.3%) och kvinnor (=8.7%) är en faktor som 

problematiserar denna slutsats. Vi har infört antagandet att män och kvinnor som inte 

svarat har samma svarstendens som de som inte svarat. Giltigheten i detta antagande 

måste således prövas för att man med tillfredställande säkerhet ska kunna dra 

slutsatser utifrån utfallet i denna studie.

Övningsexempel 11

Låt oss anta att vi har konstruerat ett test som mäter det komplexa begreppet 
kreativitet. Testet består av tolv uppgifter och ger mätvärden som ligger på 
ordinalskalenivå. Antag vidare att det i skoldebatter och olika andra, såväl officiella 
som inofficiella sammanhang, ofta hävdats att en viss skolform (som vi kallar W) 
formar sina elever så att de blir mer kreativa än elever på motsvarande nivå i den 
reguljära skolan (som vi kallar R). Vi beslutar oss för att testa om detta stämmer och 
tar därför, via ett slumpmässigt förfarande, ut tio (10) elever från respektive skolform. 
Vi erhåller följande data:

Skolform Testpoäng

W

R

4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 9, 10 

4, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11
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Testa huruvida det föreligger någon skillnad i kreativitet, mätt med det konstruerade 

testet, mellan elever från skolform W och elever från skolform R. Signifikansnivå: 

5%

c. Mann-Whitneys U-test

Det test som beskrivs nedan kallas vanligtvis Mann-Whitneys test efter nämnda 

personer som genomfört den största delen av forsknings- och utvecklingsarbetet i 

anslutning till denna statistiska metod. Det förtjänar dock nämnasratt grundtankarna 

bakom testet först utvecklades av Wilcoxon och ibland, om än sällan, kallas testet 

också för Wilcoxons test.

Mann-Whitneys U-test används för att jämföra två stickprov av oberoende 

mätvärden som föreligger på ordinalskalenivå. Testet är också tillämpbart på 

intervall- eller kvotskalenivå i de situationer då de antaganden som t-test (z-test) 

baseras på inte är uppfyllda. I dessa situationer har U-testet en högre statistisk styrka 

jämfört med t-test (z-test).

Summariskt beskrivet utgår U-testet från grundidén att om två exakt likvärdiga 

gruppers mätvärden rangordnas sammantaget, uppkommer i princip en slumpmässig 

blandning av respektive grupprangtal. Om den ena gruppen däremot är avsevärt bättre 

än den andra, kommer de flesta av de gemensamma rangtal som är förknippade med 

den bättre gruppen att vara högre än motsvarande rangtal för den sämre gruppen, 

förutsatt att rangordningen sker från lägsta till högsta poäng. Man erhåller ett U- 

värde (=testvariabel) genom att man utgår från den grupp som har den lägsta 

rangtalssumman (=den sämre gruppen), och räknar sedan antal gånger som någon 

individ i den sämre gruppen har ett rangtal som är högre än någon individ i den 

bättre gruppen.
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Om U=0 så innebär detta således att alla gemensamma rangtal som är förknippade 

med den bättre gruppen är större än alla rangtal som är förknippade med den sämre 

gruppen.

Innebörden i testvariabeln U konkretiseras ytterligare via följande temaexempel som 

utgår från två grupper (A och B), poäng på ett test, och en gemensam rangordning.

Poäng 1346789 10 12

Rangtal 123456789 

Grupp BAAABABBB

En snabb granskning av utfallet i temaexemplet ger vid handen att B förefaller vara 

den bättre, och A den sämre gruppen.

Vad är då UA, d.v.s. U-värdet för den sämre gruppen? U-värdet utgörs således av 

det antal gånger som en individ som tillhör A-gruppen har ett rangtal som är högre 

än någon individ i den bättre gruppen.

I temaexemplet har en individ från grupp B det lägsta poängvärdet (=1) och erhåller 

därför också det lägsta rangtalet (=1). Detta innebär att det är fyra poängmässigt 

närliggande individer från grupp A (=rangtal 2, 3, 4, 6) som har ett högre värde än 

denne individ från grupp B. Dessutom har den individ från grupp A som erhöll 

rangtal 6 också ett högre, värde än den individ från grupp B som har rangtal 5. 

Slutsatsen blir således att UA = 5.

Därmed har vi åskådliggjort den konkreta innebörden i testvariabeln U. I den fortsatta 

behandlingen kommer vi att utforma enkla regler för att beräkna denna testvariabel.
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Testproceduren innebär att ett observerat U-värde (U0BS) jämförs med ett kritiskt U- 

värde (Uj^) som erhålls från tabell 4:l-4:4.1 de fall då U0BS £ Uj^ förkastas noll

hypotesen (Hq), vilket teoretiskt innebär att det finns en avgörande (signifikant) 

skillnad mellan rangordningstalen som är förknippade med den ena gruppen och 

motsvarande rangordningstal som är förknippade med den andra gruppen. Den 

statistiska tolkningen är att de två stickproven av mätvärden inte kan komma från 

samma eller identiska populationer.

Samplingsfördelningen för U finns tabulerad och dessa tabeller har olika utseende 

beroende på storleken på respektive grupp (n2 och n^. Den större gruppstorleken 

betecknas n2.

1. n* och n2 8

Tabellerna 4:1, 4:2 ger den exakta sannolikheten (=p) för att U0BS <: 11*^. De 

angivna p-värdena anger sannolikhet vid enkelsidig hypotesprövning. 2 x p-värdet 

anger sannolikhet vid dubbelsidig hypotesprövning.

2. 9 £ n2 «; 20

Tabellerna 4:3, 4:4 ger kritiska värden för U (= på en given sigifikansnivå. Om 

Uqbs ^ ^krit förkastas Hq.

3. n2 > 20

I de fail då antal mätvärden är stort definieras variabeln z som testvariabel och denna 

variabel följer z-fördelningen. Huruvida ett observerat U-värde är signifikant eller 

inte avgörs genom att U0BS sätts in i den formel som presenteras på nästa sida:
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U.
«j X /*2

obs

\
nx x nj (nj + n2 - 2) 

12

Vad avser begreppen statistisk styrka och styrke-effektivitet kan konstateras att 

Mann-Whitneys U-test är en av de bästa icke-parametriska analysmetoderna. U- 

testet har en styrke-effektivitet på 95% och Mann-Whitneys U-test kan därför också 

sägas vara ett bra alternativ till t-test för små stickprov (även om data föreligger på 

intervall- och kvotdatanivå) eftersom risken är störst att t-testets antaganden inte är 

uppfyllda i dessa situationer.

Vi åskådliggör testförfarandet genom att utgå från vårt tidigare nämnda temaexempel 

(s 100) som innefattade två stickprov av oberoende mätvärden. De fyra (n:) 

individerna i grupp A har således erhållit poängtalen 8, 3, 4, 6 och de fem (n^) 

individerna i grupp B har erhållit poängtalen 1, 7, 9, 10, 12.

Mätvärdena rangordnas sammantagna varvid följande sammanställning erhålls:

Poäng: 1 3 4 6 7 8 9 10 12

Rangtal: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Grupp: B A A A B A B B B

Ra = Summan av rangtalen i grupp A = 2+3+4+6 = 15 

Rb = Summan av rangtalen i grupp B = 1+5+7+8+9 = 30
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Med utgångspunkt från RA och RB, samt antal observationer i respektive grupp, 

beräknas UA respektive UB enligt följande:

uä = Ra
ni = 15

2
4x5

2
15-10 = 5

«2 («2+1) _ 30 5x6
2 2 30-15 = 15

U0BS = lägst av UA och UB, d.v.s. U0BS = 5.

Observera! För att kontrollera att UA och UB är korrekt beräknade (och därmed också 

indirekt kontrollera beräkningen av RA och RB) utförs följande kontroll:

UA+ UB = n2 x n2

I vårt fall är: UA + UB = 5 + 15 = 20, och n2 x n2 = 4 x 5 = 20, 

d.v.s. 1^ + 1^ = % + n2. Vår uträkning av UA och UB är således korrekt!

Testprocedurens nästa fas är att man sedan relaterar observerat värde på testvariabeln, 

tillsammans med data angående gruppstorlek, till tabell 4:1-2 (ett p-värde erhålls) 

eller till tabell 4:3-4 (ett kritiskt U-värde erhålls).

I vårt temaexempel:

U0Bs = 5 och n2 = 4, n2 = 5. Tabell 4:1 ger p = 0.143. Denna sannolikhet gäller för 

en enkelsidig hypotesprövning och om vi utfört en dubbelsidig hypotesprövning hade 

sannolikheten blivit: p = 2 x 0.143 = 0.286.
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Ex. Två lärarhandledare hade var för sig utvecklat och utprövat ett instruktions
material för ett undervisningsmoment på en viss lärarutbildning. Den ena 
handledarens instruktionsmaterial innefattade ett stort inslag av grupparbete 
medan den andre handledarens material i huvudsak innefattade självständigt 
arbete som arbetsform. För att erhålla vissa indikationer på vilket instruktions
material som var bäst, d.v.s. åstadkom den högsta poängen på ett standardise
rat test som alltid administrerades efter undervisningmomentets slut, valdes 
slumpmässigt 9 elever som fick genomgå momentet enligt det ena instruktions- 
materialet (A) och 10 elever som fick genomgå motsvarande moment enligt det 
andra instruktionsmaterialet (B). Det standardiserade testet gav följande 
resultat:

Grupp n Testpoäng

A 9 12, 21, 30, 20, 26, 18, 16, 21, 19 (Dl)

B 10 14, 16, 14, 6, 24, 18, 19, 10, 9, 13 (D2)

Vår population är studerande på den aktuella lärarutbildningen och respektive 

stickprov (A, B) utgör ett slumpmässigt urval från denna population. Den frågeställ

ning som aktualiseras är således huruvida det skulle uppkomma skillnader i poäng på 

det standardiserade testet om instruktionsmaterial A utnyttjas, jämfört med om 

instruktionsmaterial B, utnyttjades för hela populationen.

Hq: Ingen skillnad i poäng på det standardiserade testet mellan betingelse A och B. 

Hj: Skillnad i poäng.......

Signifikansnivå: 5%

Testvariabel: Det U-värde (UA eller UB) som är lägst.

Kritiskt område: U0BS ^ UKRIT> oss = 20. (a=0.05, ”direction not predicted”)
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Test:

Grupp A 
Poäng Rangtal

Grupp B 
Poäng Rangtal

6 i
9 2

10 3
12 4

13 5
14 6.5
14 6.5

16 8.5 16 8.5
18 10.5 18 10.5
19 12.5 19 12.5
20 14
21 15.5
21 15.5

24 17
26 18
30 19

Ra = 117.5 Rb = 72.5

n. («,+1) Ovio
U. = R. - 1 1 - = 117.5 - = 117.5 - 45 = 72.5

A A 2 2

UB = Rs - = 72.5 - = 72.5 - 55 = 17.5

Uqbs = 17.5.

2 2
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Slutsats: UOBS = 17.5 < V,o^5 = 20-

Statistisk slutsats: Skillnaden är signifikant, Ho förkastas.

Övningsexempel 12

Antag att du har utvecklat en pedagogisk avslappningsövning som enligt en viss teori 
innebär att den som tillämpar denna övning blir såväl kreativ som kvicktänkt och 
reaktionssnabb under de sex därpå följande timmarna. För att testa huruvida teori och 
verklighet överensstämmer vad avser delaspekten reaktionstid, d.v.s huruvida 
avslappningsövningen verkligen medför en förbättrad reaktionstid, beslutar du dig för 
att genomföra en empirisk prövning.

Från en viss definierad population väljer du ut 15 personer som du fördelar 
slumpmässigt på två grupper. Den ena gruppen (E) får genomföra den pedagogiska 
avslappningsövningen utifrån en skriven instruktion och den andra gruppen (K) får 
under motsvarande tid läsa en text om pedagogisk forskning. Därefter får var och en 
genomföra fem kontrollerade reaktionstidsmätningar. Ett sammanfattat mått 
reaktionssnabbheten hos respektive person erhålls genom att först sortera bort bästa 
och sämsta observationsvärde och därefter beräkna medelvärdet av de tre återstående. 
Du erhåller följande data:

Grupp Reaktionstid

E 150, 50, 80, 230, 30, 310, 110

K 45, 20, 70, 65, 60, 70, 50, 40

Innan du väljer statistisk analysmetod betraktar du dina data och finner då att de två 

gruppernas observationsvärden har en betydande skillnad i spridning (sE > Sr). Detta 

innebär att du, trots att data föreligger på kvotskalenivå, inte kan använda den 

parametriska metoden t-test för analys av dina data.
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Vilken analysmetod väljer du för att pröva huruvida den pedagogiska avslappnings

övningen hade avsedd effekt i den delaspekt som du testat? Genomför den statistiska 

prövningen på 5% signifikansnivå.

TVÅ (=2) STICKPROV AV MÄTVÄRDEN, BEROENDE, ORDINAL- 

SKALENIVÅ

a. Teckentest

Teckentestet, vars uppkomst härletts till böljan av 1700-talet, är det äldsta av alla 

icke-parametriska test. Testet baseras på binomialfördelningen och har ett stort och 

mångsidigt användningsområde. Generellt uttryckt används teckentestet i situationer 

där det föreligger ett beroende mellan två stickprov av mätvärden. Som tidigare 

konstaterats (s 33-35) föreligger beroende vid s.k upprepad mätning och matchning.

I många situationer där teckentestet har utnyttjats för att analysera data skulle även 

andra, såväl parametriska (ex. t-test av beroende mätvärden) som icke-parametriska 

test kunnat utnyttjas för analysen. Ett ofta anfört argument för att utnyttja teckentestet 

har då varit att det är enkelt att tillämpa och förstå innebörden av, samtidigt som det 

innefattar ytterst enkla beräkningar. Dessutom kan tilläggas att teckentestet är 

speciellt användbart i situationer där man inte kan erhålla kvantitativa mätvärden för 

observerade skillnader, men där det däremot är möjligt att göra en rangordning inom 

respektive par av individer, par av händelser eller par av företeelser.

Teckentestet kan sägas ha fått sitt namn utifrån det faktum att det baserar på plus- 

och minustecken som indikation på de skillnader som erhållits inom vaije par av 

mätvärden. Vaije par tilldelas M+, -, 0” beroende på om:



- det andra mätvärdet större än det första minustecken (-)

- det andra mätvärdet mindre än det första -* plustecken (+)

- det andra mätvärdet lika med det första noll (0).

Testproceduren utgår från att alla 0-värden eliminerats, och baseras sedan på det 

tecken (+ eller -) som har den lägsta frekvensen. Exakta p-värden för ett visst utfall 

(+ eller -), eller ett ännu extremare utfall, erhålls i tabell 5. Tabellen anger p-värden 

för enkelsidig hypotesprövning och om hypotesprövningen är dubbelsidig dubbleras 

detta värde.

Om totalt antal tecken (+ och -) är större än 25 (N > 25) utnyttjas testvariabeln z, 

som följer den standardiserade och normalfördelade z-fördelningen.
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z = ipi-i
JN

\D I = absoluta beloppet av skillnaden mellan antalet plustecken (+) och minus
tecken (-), d.v.s. skillnad i antal tecken efter det att alla 0-värden eliminerats.

N = totalt antal plus- och minustecken

Vad avser begreppet styrke-effektivitet kan konstateras att teckentestet har relativt 

låg styrke-effektivitet främst beroende på att testet inte utnyttjar observerade 

skillnaders storlek (se kommentar s 109). Styrke-effektivteten är 63% för någorlunda 

stora stickprov, men ökar sedan något om stickprovsstorleken minskar. Detta innebär 

således att teckentestet, jämfört med ett t-test av differenser, är relativt sett mindre 

känsligt för en minskning av stickprovsstorleken.
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Exl. Ett slumpmässigt urval av 15 universitetsstuderande fick ange sin smakupple
velse av två olika sorters öl. Upplevelsen angavs som ett värde i en 5-gradig 
skala där 5 innebar en maximalt negativ smakupplevelse. Följande data erhölls:

Individ Ö1X Öl Y Tecken

A 4 2 +

B 1 1 0

C 3 5 -

D 3 4 -

E 1 2 -

F 1 3 -

G 1 5 -

H 2 2 0

I 1 4 -

J 2 3 -

K 1 5 -

L 5 1 +

M 2 3 -

N 4 1 +

0 1 2 -

Antal + = 3 

Antal - = 10 

Antal 0 = 2

Kommentar: Av ovanstående tabell framgår att teckentestet inte beaktar skillnadens 

storlek utan enbart skillnaders riktning. Skillnaden är exempelvis positiv (+) för såväl
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individ A som individ L, trots att skillnadens storlek är olika (2 respektive 4). 

Teckentestet utnyttjar således inte all information i de data som erhållits i denna 

studie. Teckentestet genomförs enligt följande:

Hq: Det föreligger ingen skillnad i smakupplevelse av de två ölsorterna X och Y. 

Hx: Det föreligger skillnad...

Signifikansnivå: 5%

Tabell 5 ger exakta p-värden för enkelsidig hypotesprövning. (Vår hypotesprövning 

är dubbelsidig).

Kritiskt område: POBS < fWi 09J 

Test: p = 2 x 0.046 = 0.092.

Slutsats: p = 0.092 > pKRIT> 0S5 = 0.05

Statistisk slutsats: Skillnaden är ej signifikant, Hq accepteras.

Ex 2. Antag att N i föregående exempel (Ex 1) fördubblas, och att samma 
svarsmönster föreligger.

Testförfarandet förändras då vad avser testvariabel (=z), kritiskt område och slutsats 

enligt följande:
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Kritiskt område: \zOBS\ > 095 = 1-96.

Slutsats: zOBS - 2.55 > 0.95 ^»96

Statistisk slutsats: Skillnaden är signifikant, Ho förkastas.

Om vi jämför Ex 1. och Ex 2. ser vi således att vi erhåller olika statistisk slutsats 

trots att vi har exakt samma svarsmönster. I exempel 1 accepteras Hq och i exempel 

2 förkastas Hq. I detta konkreta fall innebär detta att i exempel 1 innefattade 

slutsatsen ett Typ 2-fel (se s 2).

Dessa två exempel utgör en utmärkt illustration på stickprovsstorlekens betydelse för 

den statistiska styrkan hos ett test (se s 6-7). Om stickprovsstorleken ökar så ökar 

också den statistiska styrkan.

Övningsexempel 13

Sju slumpmässigt utvalda personer från kategorin körkortsägare och äldre än 70 år 
testades under två synbetingelser; den ena betingelsen innebar att de bara fick ha det 
ena ögat öppet (valfritt vilket) och den andra betingelsen innebar att de fick ha båda 
ögonen öppna. Nedan redovisas hur ofta (%) respektive person hade en korrekt 
varseblivning.
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Individ Ett öga Båda ögonen

A 76 62

B 21 20

C 35 39

D 48 39

E 94 80

F 19 14

G 67 53

Använd teckentest för att testa (5% signifikansnivå) huruvida det föreligger en 

signifikant skillnad mellan de två betingelserna vad avser korrekthet i varsebliv- 

ningen.

b. Wilcoxons test

Wilcoxons test används i samma situationer som teckentest (s 107), d.v.s. i situationer 

där det föreligger ett beroende mellan två stickprov av mätvärden. Jämfört med 

teckentestet utnyttjar Wilcoxons test, förutom skillnadens riktning (+ eller -), även 

skillnadens storlek.

Allmänt kan sägas att de icke-parametriska metoderna: Wilcoxons test för beroende 

mätvärden och Mann-Whitneys U-test för oberoende mätvärden (s 99) har exakt 

samma principiella relation som de parametriska metoderna: t-test för beroende 

mätvärden och t-test för oberoende mätvärden. Wilcoxons test utgår från skillnadens 

riktning och storlek inom respektive par av mätvärden, och t-test för beroende 

mätvärden utgår också från skillnadens riktning och storlek. Vad som dock är en
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fundamental skillnad mellan de två testen är att det ena testet förutsätter normalför- 

delade mätvärden och en mätning som ger data som föreligger på intervall- eller 

kvotskalenivå (=t-test av beroende mätvärden), medan det andra testet (Wilcoxons 

test) enbart förutsätter att data föreligger på oidinalskalenivå.

Proceduren vid utnyttjandet av Wilcoxons test innebär att man först beräknar 

skillnaden (d) mellan erhållna mätvärden inom respektive par av mätvärden, och 

sedan rangordnar de erhållna skillnaderna utan hänsyn till tecken. Därefter åsätts 

dessa rangtal skillnadens riktning (+ eller -). Summan av de positiva rangtalen 

betecknas Tf och motsvarande summa för de negativa rangtalen betecknas T“. Den 

rangsumma (T* eller T~) som utgör den lägsta rangsumman utgör också testvärde 

(T0bs) och detta observerade värde jämförs med ett kritiskt värde (T,^) som erhålls 

från tabell 6. Skillnaden är statistiskt säkerställd om Tobs ^ Tjqut.

I de fall skillnaden inom ett eller flera par av mätvärden blir noll (d=0) åsätts 

skillnadens riktning (+ eller -) enligt följande principer:

- Om jämnt antal O-värden: Fördelning 50-50 mellan plus- och minustecken.

- Om ojämnt antal O-värden: Välj slumpmässigt bort ett O-värde och tillämpa sedan 

samma fördelningsprincip som i första fallet. (Anm. I detta fall reduceras antalet 

par av mätvärden som analysen baseras på, med ett).

Om antalet par av mätvärden är stort (n>25) blir samplingfördelningen approximativt 

normalfördelad med medelvärdet E(T) och variansen cr^ enligt följande:

2T(7)=^>



114

2 N(N+l)(2N+l)
Q SK -------------------------------------------------

T 24

Observerat z-värde erhålles genom att sätta in erhållna värden i följande trans- 

formationsformel:

TOBS " TO z -------------------
°T

Vad avser begreppen statistisk styrka och styrke-effektivitet kan konstateras att 

Wilcoxons test är en mycket effektiv icke-parametrisk metod för analys av beroende 

och rangordnade mätvärden. Jämfört med den parametriska metoden t-test för 

differenser har Wilcoxons test en styrke-effektivitet på 95.5%. Detta procenttal gäller 

således i en situation där t-testets antaganden är uppfyllda och om så inte är fallet 

är förhållandet det motsatta, d.v.s. Wilcoxons test är bättre än t-testet för differenser 

- trots att mätvärdena föreligger på intervall- eller kvotskalenivå.

Ex. En studie av motionens betydelse, uttryckt i såväl fysiologiska som psykologis
ka dimensioner, innefattande upprepade mätningar av syreupptagningsförmåga 
via cykelergometertest. Omedelbart efter avslutad testning fick studiens 
deltagare, som utgjorde att ett slumpmässigt urval av tio kvinnliga skidåkare i 
Wasaloppet, skatta hur ansträngande arbetet varit i en skala från 1 till 18, där 
talet 1 innebar minimalt och talet 18 maximalt upplevd ansträngning. Antag att 
följande mätvärden erhölls för de tio kvinnorna när dessa testades omedelbart 
efter Wasaloppet (tillfälle 1) samt två månader senare (tillfälle 2).
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Individ Upplevd ansträngning

Tillfälle 1 Tillfälle 2

A 12 16

B 11 9

C 12 15

D 10 10

E 10 9

F 9 12

G 7 9

H 6 10

I 4 9

J 4 3

Fanns det någon skillnad i upplevd ansträngning vid tillfälle 1 jämfört med tillfälle 

två?

Hq: Ingen skillnad i upplevd ansträngning vid tillfälle 1 jämfört med tillfälle 2. 

Hji Skillnad i upplevd ansträngning...

Signifikansnivå: 5%

Testvariabel: T (T0BS = numeriskt lägsta värdet, V eller T")

Kritiskt område-. TOBS 0 9J = 8
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Test:

Individ Upplevd ansträngning

Tillfälle 1 Tillfälle 2

Rang

tal

Negativ

(-)

Positiv

(+)

A 12 16 -4 7.5 7.5

B 11 9 2 3.5 3.5

C 12 15 -3 5.5 5.5

D 10 10 0 -

E 10 9 1 1.5 1.5

F 9 12 -3 5.5 5.5

G 7 9 -2 3.5 3.5

H 6 10 -4 7.5 7.5

I 4 9 -5 9 9

J 4 3 1 1.5 1.5

T~=38.5 r=6.5

T()BS”6.5

(Anm. Analysen baseras på 9 individer. Kritiskt område måste därför ges ett nytt 

definitionsområde: T0BS <; TKRrr> 0S5 = 6).

Slutsats: TOBS = 6.5 > 7^^. 095 = 6

Statistisk slutsats: Skillnaden är ej signifikant, Hq accepteras.
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Övningsexempel 14

I en viss studie tillämpades ett matchningsförfarande vilket konkret innebar att man, 
från en definierad population, skapade par av individer som var så lika varandra som 
möjligt med avseende på matchningsvariablema; ålder, utbildning, kön, socialgrupp 
samt poäng på ett begåvningstest och ett kunskapstest i matematik. Inom respektive 
par genomfördes en randomisering, dvs en slumpmässig fördelning till endera av två 
inlämingsbetingelser (E respektive K) för att genomföra en kurs i matematik på 
universitetsnivå. Efter momentets slut fick samtliga genomföra ett kunskapsprov i 
matematik varvid följande utfall erhölls:

Individpar Inlämingsbetingelse

E K

1 3 10

2 2 6

3 3 2

4 2 11

5 1 9

6 3 7

7 8 5

8 1 6

9 11 9

10 4 4

11 8 7

12 3 9

Använd Wilcoxons test för att pröva huruvida det föreligger skillnad (5% signifikans- 

nivå) mellan de två inlämingsbetingelsema, vad avser poäng på det efterföljande 

kunskapsprovet i matematik.
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FLER ÄN TVÅ (>2) STICKPROV AV MÄTVÄRDEN, OBEROENDE, 

ORDINALSKALENIVÅ_________________________________________________

a. Det utvecklade mediantestet

Mediantest för två oberoende stickprov av mätvärden på ordinalskalenivå (s 89) kan 

enkelt utvecklas för att gälla fler än två (>2) stickprov av mätvärden. Den 

parametriska metod som vanligtvis utnyttjas i denna situation är en-vägs varians

analys (F-test), och denna metod ställer krav på mätvärdenas fördelning (normal

fördelning), fördelningarnas spridning (homogena varianser) och mätvärdenas 

skalnivå (intervall- eller kvotskalenivå). Det icke-parametriska alternativet för att 

analysera samma data, det utvecklade mediantestet, utgår enbart från ett antagande 

angående skalnivå nämligen att mätvärdena ska föreligga på ordinalskalenivå.

Proceduren vid användande av mediantest för fler än två stickprov av mätvärden är 

i sak samma som motsvarande procedur vid två stickprov av mätvärden. Detta 

innebär således att man först sammanfattar samtliga mätvärden till en gemensam 

uppsättning mätvärden och därefter beräknar medianen som benämns stora medianen 

(Md). Sedan betecknas vaije mätvärde plus eller minus beroende på om det är större 

(+) eller mindre (-) än stora medianen. Data sammanfattas i en kx2-tabell, där 

k=antal stickprov av mätvärden. Tabellens utfall testas med x2 som testvariabel.

I de situationer då ett eller flera mätvärden är exakt lika som stora medianen (xi=Md), 

tillämpas endera av de två förfaringssätt som omnämndes i anslutning till mediantes- 

tet (s 90), d.v.s.

a. Eliminering

Om n2 + n2 > 40 tas inte dessa värden med i analysen.
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b. Tillordning till viss grupp

Om n: + n2 < 40 sker kategorisering i två grupper enligt följande:

Xj > Md, Xj ss Md, d.v.s de observationsvärden som är exakt samma som stora 

medianen tilldelas den grupp som har lägre värden än stora medianen.

Som omnämnts tidigare (s 38) kräver x2~nietoden att de förväntade frekvensvärdena 

(Tj) inte ska vara alltför småTVid användande av det utvecklade mediantestet för test 

av fler än två stickprov av mätvärden, d.v.s. när antalet frihetsgrader är större än 1 

(fg > 1), gäller tumregeln att alla teoretiska frekvenser bör varaJLeller större (T* 2= 

5). Marginella avvikelser från detta gränsvärde kan tillåtas om totala antalet 

observationer är någorlunda stort (se s 38).

Ex. Låt oss anta att vi har kategoriserat samtliga grundskolor i Västerbottens län 
utifrån antal barn i endera av tre kategorier: stora, genomsnittliga och små 
grundskolor. Vi är intresserade av att se om skolans storlek, enligt nämnda 
definition, har någon inverkan på elevens trivsel. Vi gör ett tvåstegsurval och 
väljer slumpmässigt, först en grundskola av vaije kategori, och därefter 10 
elever i årskurs 9 från respektive urvald kategori. Det erhållna stickprovet av 
elever (n=30) får genomgå strukturerade intervjuer vars syfte är att komma 
fram till ett sammanfattat mått på elevens trivsel enligt en stipulerad definition. 
Variabeln trivsel uttrycks i en 20-gradig skala där talet 20 innebär maximal 
trivsel och talet 1 innebär minimal trivsel. Antag att följande data erhålls:
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Grundskoletyp

Stor Genomsnittlig Liten

9 10 ii

10 13 13

11 17 15

14 15 18

10 15 15

10 13 14

8 12 16

9 10 20

8 10 13

10 10 17

Är det någon skillnad i trivsel beroende på skoltyp?

Hq: Ingen skillnad i trivsel för elever i årskurs 9 som kommer från stora, genom

snittliga och små grundskolor.

Hj: Skillnad i trivsel...

Signifikansnivå: 5%

Testvariabel: %2 = E-(Q-7)2
T



Kritiskt område: %obs > Xrwr, as» = 5.99.

Test:

(Anm. Stora medianen = Md = 12.5. En kategorisering relativt denna ger nedan

stående tabell)

Antal

Stor

Grundskoletyp

Genomsnittlig Liten

2

>Md 1(5) 5(5) 9(5) 15
<Md 9(5) 5(5) 1(5) 15

2 10 10 10 30

- z fSzEt, (i-St. <£*L...... (LÄ . 12.8
T 5 5 5

Slutsats: %obs = 12.8 > 7^mrtos5 ~ 5.99

Statistisk slutsats: Skillnaden är signifikant, Hq förkastas.
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b. Kruskal-Wallis en-vägs variansanalys

Kruskal-Wallis en-vägs variansanalys, som innebär att k stycken (>2) oberoende 

stickprov av mätvärden jämförs, kan betraktas som en generaliserad version av 

Mann-Whitneys U-test (s 99).

Sett utifrån en jämförelse av parametriska och icke-parametriska metoder kan dess

utom konstateras att det föreligger samma principiella likhet mellan t-test av två 

oberoende stickprov av mätvärden och klassisk en-vägs variansanalys (F-test), som 

mellan Mann-Whitneys U-test och Kruskal-Wallis en-vägs variansanalys.

Testets bakomliggande idé är relativt enkel och den kan uttryckas i allmänna termer 

på ungefar följande sätt: Om alla gruppers mätvärden rangordnas sammantagna så 

måste - om det inte är någon skillnad mellan grupperna - respektive grupps 

rangtalsmedelvärde vara ungefär lika. Om det däremot föreligger skillnader mellan 

grupperna så återspeglas detta av motsvarande skillnader mellan gruppernas 

rangtalssummor. Grupperna i denna allmänna beskrivning motsvaras i mera 

preciserade termer av antal stickprov av mätvärden.

Likheten mellan Mann-Whitneys U-test och Kruskal-Wallis en-vägs variansanalys 

är således uppenbar. Såväl Kruskal-Wallis test som Mann-Whitneys test baseras på 

en rangordning av alla grupper (alla stickprov av mätvärden) sammantagna. I de 

situationer där Mann-Whitneys U-test tillämpas föreligger två (=2) stickprov av 

mätvärden och i de fall då Kruskal-Wallis en-vägs variansanalys tillämpas föreligger 

tre eller flera (> 2) stickprov av mätvärden. För båda testen gäller att eventuella 

skillnader mellan grupperna (=stickproven av mätvärden) återspeglas av motsvaran

de skillnader mellan gruppernas rangtalssummor.
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Vad avser användbarheten av Kruskal-Wallis en-vägs variansanalys kan konstateras 

att testmetoden utifrån tre olika aspekter är en utomordentligt bra metod för att 

avgöra huruvida fler än två (> 2) oberoende stickprov av mätvärden är lika vad avser 

rangtalsmedelvärde, d.v.s. huruvida de kan sägas komma från samma eller identiska 

populationer.

Den första aspekten är att Kruskal-Wallis en-vägs variansanalys, i jämförelse med 

den klassiska en-vägs variansanalysen (F-test), har en styrke-effektivitet på 95.5%. 

Jämförelsen baseras således på en situation där F-testets antaganden är uppfyllda. Om 

så inte är fallet är följaktligen Kruskall-Wallis en-vägs variansanalys ett mycket bra 

alternativ - även om data föreligger på intervall- eller kvotskalenivå.

Den andra aspekten är att Kruskal-Wallis en-vägs variansanalys har högre styrke- 

effektivitet än det utvecknade mediantestet vid analys av data på ordinalskalenivå, 

och den tredje aspekten är att metoden även kan utnyttjas i situationer som innefattar 

extremt få mätvärden.

Proceduren vid användandet av Kruskal-Wallis en-vägs variansanalys utnyttjar 

testvariabeln H som definieras enligt följande:

H = 12 T2 
T 3

N(N+1) . n/J
- 3 (N+l)

Innebörden i de beteckningar som ingår i testvariabeln beskrivs på nästa sida.



N = Totalt antal mätvärden

Tj = Summan av de gemensamma rangtalen i grupp j 

nj = Antal mätvärden i grupp j

Proceduren att avgöra huruvida en observerad skillnad mellan k stickprov av 

mätvärden är signifikant eller inte beror på hur testsituationen ser ut:

- Om antalet stickprov av mätvärden är exakt tre (k=3), och antalet mätvärden i alla 

är fem eller mindre (^5). Tabell 7 ger den exakta sannolikheten för att ett visst Il- 

värde (Hqbs) ska inträffa (Kritiskt område p0BS ss Pkrtt)*

- Om antalet stickprov av mätvärden är fler än tre (k > 3), eller om antal mätvärden 

i något fall större än fem ( > 5). Testvariabeln (H) utnyttjas vilken följer x2~ 

fördelningen med k-1 frihetsgrader.
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Ex. Låt oss anta att du utvecklat tre metoder för hur man ska läsa en faktakon- 
centrerad vetenskaplig text för att, på så kort tid som möjligt, få ut maximal 
information. Du har fått forskningspengar för att utvärdera de tre metoderna, 
som i detta skede betecknas med bokstäverna A, B respektive C, och du 
beslutar att pröva dessa i ett småskaligt försök. Du annonserar efter frivilliga 
och erhåller 25 individer som slumpmässigt fördelas på respektive metod. 
Under sammanlagt 4 månader får respektive person - under kontrollerade be
tingelser - lära sig den tilldelade metoden och efter periodens slut prövas 
samtliga på så sätt att de först får läsa en vetenskaplig text på tre A4-sidor i 
10 minuter och sedan genomgå ett kunskapsprov på innehållet i den genomlästa 
texten. Provet består av 35 frågor och antas ge mätvärden på ordinalskalenivå. 
Följande data erhålls:
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A B C

Poäng Rangtal Poäng Rangtal Poäng Rangtal

1 (i) 3 (3) 9 (13.5)

2 (2) 4 (5) 13 (16.5)

4 (5) 5 (7.5) 14 (18)

4 (5) 7 (10.5) 17 (20.5)

5 (7.5) 8 (12) 20 (22)

6 (9) 11 (15) 22 (23)

7 (10.5) 13 (16.5) 23 (24)

9 (13.5) 15 (19) 24 (25)

17 (20.5)

* 00 Ta=53.5 nB=9 TB=109 nc=8 Tc=162.5

Kan du, utifrån det genomförda försöket, säga att det föreligger skillnad i resultat på 

kunskapsprovet mellan de tre metoderna A, B och C?

Kommentar: Med den försöksuppläggning som du använt, där du utnyttjat frivilliga 

försökspersoner, uppkommer problemet med definitionen av population. Den 

statistiska hypotesprövningens grundläggande idé är att man drar slutsatser angående 

en definierad population (ev. flera) utifrån ett (ev. flera) stickprov, och en förut

sättning för denna inferens är att stickprovet (-en) valts via ett slumpmässigt 

förfaringssätt från den definierade populationen (-erna). Så har inte skett i detta fall! 

Det är naturligtvis tänkbart att definiera populationen som "De personer som är 

villiga att utifrån en annons delta i ett vetenskapligt försök över längre tid", men -
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en sådan definition är absolut inte tillfredställande i ett statistiskt inferenssamman- 

hang.

Därmed är en av avsikterna med detta exempel nådd, d.v.s. vi har uppmärksammat 

betydelsen av att i förväg definiera en population, och att sedan dra ett stickprov från 

denna population via ett slumpmässigt förfaringssätt.

Låt oss därför, inför den fortsatta statistiska bearbetningen av detta exempel, utgå 

från att de 25 personerna i studien valts slumpmässigt från en defmerad population.

Hq: Det föreligger ingen skillnad i resultat på kunskapsprovet mellan de tre 

metoderna.

Hx: Det föreligger skillnad...

Signifikansnivå: 5%

Testvariabel: H = 12 7*1
E-T.

N(N+1) . nJ.
- 3 (iV+1)

Kritiskt område: HOBS > xikrr, 095 = 5.99

Test. Hobs 

“13.91

12 (53.5)2 L (109)2 , (162.5)2
25(25+1) 8 9 8

3(25+l)=13.9140®

Slutsats: HOBS - 13.91 > Xkrjt, 0.95 - 5.99

Statistisk slutsats: Skillnaden är signifikant, H0 förkastas.
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Övningsexempel 15

Högskoleprovet används för urval bland vissa sökande till högskolan. Enligt gällande 
regler får man genomföra högskoleprovet flera gånger och ett provresultat är giltigt 
i två år. Detta innebär att en provtagare kan ha flera giltiga provresultat, och om så 
är fallet räknas det högsta resultatet vid ansökan till högskolan. En fråga som ofta 
ställs är huruvida ett upprepat provtagande medför en ökad poäng?

För att pröva denna allmänt formulerade frågeställning valdes slummässigt 36 
personer från den tänkta populationen potentiella provtagare. Personerna ran
domiserades på endera av tre betingelser; 1,31 eller Hl som innebar ett genomförande 
av ett, två respektive tre högskoleprov med en veckas intervall en månad före det 
reguljära provtillfället våren 1992. Låt oss anta att de 36 personerna erhöll följande 
provpoäng på högskoleprovet våren 1992:

Provbetingelse

i n m

106 131 113

111 107 132

112 109 131

120 111 130

124 116 128

121 119 129

118 117 125

115 111 126

114 122 126

110 123 127

108 127 126

114 126 119
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Använd Kruskall-Wallis en-vägs variansanalys för att besvara den allmänt 

formulerade frågeställningen; medför ett upprepat provtagande en ökad poäng? 

(Signifikansnivå 5%).

EUER ÄN TVÅ (>2) STICKPROV AV MÄTVÄRDEN, BEROENDE, ORDI- 

NALSKALENIVÅ

Friedmans två-vägs variansanalys

Tidigare har konstaterats (s 122) att Kruskall-Wallis en-vägs variansanalys kan 

betraktas som en generaliserad version av Mann-Whitneys U-test. På motsvarande 

sätt kan Friedmans två-vägs variansanalys, som tillämpas i situationer där det 

föreligger tre eller flera (>2) stickprov av beroende mätvärden, sägas vara en 

utveckling av Wilcoxons test (s 112) som tillämpas i motsvarande situation när det 

föreligger två (=2) stickprov av beroende mätvärden.

Friedmans två-vägs variansanalys, som lanserades i slutet av 1930-talet, kan 

användas för analys av data som erhållits i designer och försöksuppläggningar som 

innefattar upprepad mätning eller matchade grupper. Friedmans två-vägs varians

analys förutsätter att data föreligger på ordinalskalenivå, men kan också användas på 

beroende mätvärden som föreligger på intervall- eller kvotskalenivå, när data inte 

uppfyller de antaganden som en vanlig parametrisk två-vägs variansanalys utgår från.

Den parametriska motsvarigheten till Friedmans två-vägs variansanalys är således 

klassisk två-vägs variansanalys och data arrangeras på exakt samma sätt i båda 

fallen. Den enda skillnaden är i princip att klassisk variansanalys utgår från de 

erhållna observationsvärdena medan Friedmans variansanalys utgår från en 

rangordning av dessa värden. Analogt med de förutsättningar som gäller för klassisk
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en-vägs variansanalys utgår två-vägs variansanalys från antaganden om normalitet, 

homogena varianser och mätvärden som föreligger på intervall- eller kvotskalenivå. 

Vad avser skalnivå föreligger motsvarande parallellitet mellan Wilcoxons test och 

Friedmans test - båda metoderna utgår enbart från antandet om mätvärden på 

ordinalskalenivå. Med anknytning till detta kan också nämnas att Friedmans två-vägs 

variansanalys ibland enbart kallas två-vägs variansanalys av rangtal.

Eftersom Friedmans metod innebär att vaije individ så att säga utgör en rad (antingen 

via upprepad mätning eller via matchning) så elimineras istonaitsträckning den 

irrelevanta skillnaden mellan individer, och metoden koncentreras till den relevanta 

skillnaden inom individer som har inducerats via den betingelse som studeras. Av 

denna anledning är Friedmans test speciellt användbart vid analys av data som 

erhållits i studier inom det beteendevetenskapliga området där de initiala variationerna 

mellan individer ofta är större än den variation som eventuellt åstadkoms inom 

individer via en betingelse.

I detta sammanhang är det också motiverat att nämna att Friedmans test inte utgår 

från antagandet om att raderna är homogena (=homogena varianser) - ett antagande 

som den klassiska variansanalysen baseras på. Detta innebär att mätvärdena inom 

respektive rad kan variera avsevärt i läge och spridning utan att Friedmans test 

upptäcker detta. En eventuell skillnad reduceras dessutom också till stor del när 

mätvärdena omvandlas till rangordnade data. Därför är det viktigt att, via för

söksplanering och kontrollerande åtgärder, försöka göra indivema inom respektive rad 

så lika som möjligt så att det enbart är effekten av den studerade betingelsen som 

åstadkommer en variation inom respektive rad.

För att beskriva proceduren vid utnyttjandet av Friedmans två-vägs variansanalys, 

och därmed också testets bakomliggande idé, utgår vi från en vanlig två-vägstabell
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som har N rader och k kolumner. Mätvärden inom respektive rad är beroende och har 

således erhållits antingen via en upprepad mätning eller via en matchningsprocedur. 

Mätvärden inom respektive kolumn representerar de betingelser (=k stycken) som 

studeras. Data arrangeras således på exakt samma sätt som vid klassisk två-vägs 

variansanalys. För båda metoderna innebär detta att de experimentella betingelserna 

återfinns i respektive kolumn och att de matchade individerna återfinns i respektive 

rad.

Rangordningen av mätvärden sker inom respektive rad och testets_hakomliggande idé 

är att de summerade rangtalen för respektive kolumn (=betingelse) är lika inom 

slumpens ram om det inte finns någon skillnad mellan betingelserna. Uttryckt på ett 

annat sätt innebär det att om rangordningen inom respektive rad kan betraktas som 

slumpmässig för samtliga rader, så blir variationen mellan kolumnsummoma 

(betingelserna) också slumpmässig.

Detta innebär att när det är stor skillnad mellan rangsummoma så är spridningen 

(varianserna) stor, och om det är ingen eller liten skillnad mellan rangsummoma så 

är variansen liten. Slutsatsen blir således att på exakt samma sätt som i klassisk 

variansanalys så transformeras hypotesen om skillnad mellan betingelser till en 

hypotes om variansrelationer. Om det föreligger stor varians (=stor skillnad) mellan 

de olika kolumnsummoma blir slutsatsen att det föreligger en skillnad mellan 

betingelserna (H0 förkastas), och om variansen är liten blir slutsatsen att det inte 

föreligger någon skillnad (Hq accepteras).

Den testvariabeln som utnyttjas i Friedmans två-vägs variansanalys har sin 

principiella motsvarighet i F-kvoten vid parametrisk två-vägs variansanalys. 

Testvariabeln x? (och F-kvoten) innefattar således två olika förfaringssätt för att 

beräkna varians: varians inom och varians mellan individer. Varians inom individerna



131

återspeglas via rangsummorna (I R2j). Testvariabeln ^definieras enligt följande:

2
Xr

12
N x k (Jfc+1)

(E Rf) - 3N (*+l)

N = Antal rader (individer eller grupper) 

k = Antal kolumner (betingelser)

Rj = Rangsumma i kolumn j

I de fall då k=3, N=2-9 och k=4, N=2-4 erhålls den exakta^sannolikheten för ett 

visst observerat xr-värde från tabell 8. (Kritiskt område: P0BS ss Pkrtt)-

I övriga fall följer testvariabeln (x5 x2-fördelningen med k-1 frihetsgrader (fg=k-l).

Vad avser styrke-effektivitet så har Friedman redovisat resultat av jämförelser mellan 

hans två-vägs variansanalys och motsvarande parametriska två-vägs variansanalys 

när båda metoderna tillämpas på data som uppfyller den senare metodens krav. Ut

fallet av dessa jämförelser resulterade i slutsatsen att metoderna förefaller vara relativt 

jämförbara. Vår slutsats blir därför att Friedmans två-vägs variansanalys är en 

utomordentligt effektiv och bra metod för att analysera fler än två (>2) beroende 

stickprov av mätvärden, i första hand när data föreligger på ordinalskalenivå, men i 

andra hand också när data föreligger på intervall- eller kvotskalenivå men inte 

uppfyller den konventionella två-vägs variansanalysens antaganden.

Ex. Man är intresserad av att studera om det föreligger någon skillnad, vad avser 
förmåga att skapa motivation, mellan fyra olika sätt (A-D) att illustrera en viss 
text. I studien användes elva grupper, som valts från en definierad population, 
och vaije grupp bestod av fyra matchade individer. Betingelserna (A-D) 
fördelades slumpmässigt inom respektive grupp. Den upplevda motivationsska- 
pande förmågan hos respektive text skattades i en 10-gradig skala, där 10 
utgjorde högsta och 1 lägsta skalvärde.



Följande data erhölls:

Grupp A B c D

1 2 (2) 4 (3) 8 (4) i(i)

2 2 (2) 3 (3) 7 (4) i(i)

3 9 (3) 1 (1) 10(4) 3(2)

4 9 (3) 8 (2) 10(4) 7(1)

5 2 (2) 3 (3) 8 (4) 1(1)

6 9 (3) 3 (1) 10(4) 8(2)

7 4 (1) 10(4) 8 (2) 9(3)

8 10(4) 4 (2) 5 (3) 3(1)

9 10(4) 4 (2) 9 (3) 3(1)

10 10(4) 4 (2) 7 (3) 2(1)

11 3 (2) 2 (1) 4 (3) 10(4)

R. 30 24 38 18

I ovanstående tabell anges de rangordnade värdena inom parantes. Som omnämnts 

sker således rangordningen inom respektive grupp (rad), eller om det föreligger en 

upprepad mätning - för respektive individ.

Hq: Det föreligger ingen skillnad mellan de fyra olika sätten att illustrera, vad avser 

förmåga att skapa motivation.

H2: Det föreligger skillnad...
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Signifikansnivå: 1%

Testvariabel: xr = 12
N x k (Jfc+1)

(E Ä?) - 3AT (*+1)

Kritiskt område: xT > Xmt, om = U-3

Test. %r = 12
11x4 (4+1)

(3Ö2 +242 +382+182) - 3x11 (4+1) » 11.95

Slutsats: xr - 11-95 > Xkrtt, 0.99 -

Statistisk slutsats: Skillnaden är signifikant, Hq förkastas.

Eftersom det föreligger skillnad mellan de fyra sätten att illustrera följer man upp den 

statistiska prövningen med Friedmans test via parvisa testningar. I detta fall kan sex 

par av betingelser bildas, och skillnaden inom respektive par testas med exempelvis 

Wilcoxons test eftersom vi i vaije enskilt fall har två (=2) stickprov av mätvärden 

som är beroende och föreligger på ordinalskalenivå.

Övningsexempel 16

I ett inlämingsförsök var man intresserad av att bedöma hur mycket man, efter 
genomläsning, kom ihåg av en text som handlade om en viss ö (Cirkelön). Via ett 
slumpmässigt förfaringssätt valde man ut åtta (8) universitetsstuderande som redan
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studerat viss tid vid universitetet med en definierad framgång (=4 terminer, 80 
avklarade poäng). Försökspersonerna fick läsa texten (1/2 A4-sida) under 5 minuter 
och fick sedan skriva ner vad de kom ihåg av denna text efter 10, 30, 60 och 180 
minuter. Korrektheten i återgivningen bedömdes i en 10-gradig skala där 10 innebär 
en mycket bra, och 1 en mycket dåligt återgiven text.

Följande resultat erhölls:

Försöks

person

10

Tidsintervall

30 60 180

i 9 5 3 4

2 10 9 7 8

3 10 8 6 7

4 8 6 4 10

5 7 4 6 2

6 5 4 3 1

7 7 6 9 2

8 8 7 9 5

Testa huruvida det föreligger skillnad i erhållet resultat vid de fyra olika tidsin

tervallen. Genomför testet på 1%-ig signifikansnivå.
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SAMRANDSMÅTT. ORDIN AI .SKALA

Två olika korrelationsmetoder kommer att redovisas:

- En metod för att beräkna sambandet mellan två (=2) stickprov av mätvärden (=rj.

- En metod för att beräkna sambandet mellan fler än två (>2) stickprov av 

mätvärden (=W).

a. Spearmans rangkorrelatfonskoefflcient

Spearmans rangkorrelationskoefficient (rj kan sägas vara den icke-parametriska 

motsvarigheten till den parametriska produktmomentkorrelationskoefficienten (r^).

Båda dessa korrelationskoefficienter har samma definitionsområde:

-1 ä ä +1 
-1 s rs s +1

Spearmans rangkorrelation används för att beräkna sambandet mellan två variabler 

som båda (eller enbart den ena) föreligger på ordinalskalenivå. Rangkorrelation (rs) 

kan också användas i de situationer där data föreligger på intervall- eller kvotskale- 

nivå, men inte uppfyller de krav som måste vara uppfyllda för att få beräkna r^.

Formeln för beräkning av rs är en förenkling av formeln för beräkning av Pearsons 

produktmomentkorrelationskoefficient (r^) tillämpad på rangordnade data. Detta
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innebär att om och rs beräknas på samma rangordnade data så erhålls exakt samma 

numeriska värde. Detta innebär dock inte att r^ beräknad på data som föreligger på 

intervall- eller kvotskalenivå, och rs beräknad på samma data som rangordnats, antar 

samma värde.

Vad avser styrke-effektivitet kan nämnas att om såväl Pearsons korrelations- 

koefficient (r^) som Spearmans korrelationskoefficient (rs) beräknas på data som 

föreligger på intervall- eller kvotskalenivå, har rangkorrelationen en styrkeeffektivitet 

på 91 procent. Formeln för rs definieras enligt följande:

Formel: rs
6 Tdf

n (n2-1)

= Skillnad mellan rangtal för individ i. 

n = Totalt antal individer.

Ovanstående formel för rs används i de fall där det inte förekommer s.k. bundna 

ranger, d.v.s. flera individer har tilldelats samma rangtal. Om denna formel för rs 

används i en situation där det föreligger bundna ranger resulterar detta i att den 

erhållna koefficienten får ett för lågt numeriskt värde, vilket innebär att det faktiska 

sambandet mellan de två variablerna (i populationen) underskattas.

Man kan förfara på två sätt för att korrigera den erhållna korrelationskoefficienten för 

bundna ranger.

Den ena, och kanske enklaste proceduren är att använda formeln för r^ för att 

korrigera rs för bundna ranger. Detta innebär att rangtalen behandlas som numeriska



137

värden och sätts in i formeln för r^.

r = nT. xy - (Ex)(Ey)
V \j[n£x2 - (Er)2] [riLy2 - (£y)2]

Det erhållna numeriska värdet betraktas som en rangkorrelation korrigerad för bundna 

ranger (= r^.

Den andra proceduren utgår från att man använder en alternativ formel för att 

beräkna rangkorrelation:

Ex2 + Ty2 - Ed?
rs - ------==—

2^£x2 x Ty2

dj = Skillnad mellan rangtal för individ i (samma som i föregående formel). Formeln 

för Xx2 och Xy2 är exakt lika och enligt följande:

Ex2 £ 2 _ n(n2-l) 
y 12

Korrektion för bundna ranger innebär att Zx2 och Zy2 minskas med ZTX respektive 

XTy. Innebörden i detta framgår av nedanstående formelbeskrivningar:
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Sy2 - XTy Et
- L

12

t= antal individer med samma rangtal i den 

andra variabeln (y).

Om exempelvis tre individer har samma rangtal i den ena variabeln (x) och två 

individer har samma rangtal i den andra variabeln (y) blir korrelationsfaktom för Zx2 

respektive Zy2:

Et = ^
1 12

2, ET
y 12

0.5

Hypotesprövning av rangkorrelationskoefficient

Den principiella innebörden i en signifikansprövning av ett sambandsmått (i detta fall 

en rangkorrelation, rs) är att man testar huruvida det faktiskt föreligger ett samband 

mellan variablerna i den definierade populationen, eller om det observerade 

sambandet kan förklaras inom slumpens ram. Den noll-hypotes som utformas (Ho) 

innebär att det inte finns något samband, och mothypotesen (Hx) innebär att det finns 

ett samband mellan de två variabler som studerats. Variablerna har mätvärden som 

föreligger på ordinalskalenivå.

För små stickprov (5<;n<30) finns kritiska värden tabulerade (tabell 9) och H0 

förkastas om r^rj^. För stora stickprov (n>30) utnyttjas testvariabeln t som följer
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t-fördelningen med (n-2) frihetsgrader enligt följande formel:

ttn-2) = r n-2

Ex. 1 Två lärare fick, oberoende av varandra, rangordna tio slumpmässigt utvalda 
elevers specialarbeten. Eleverna gick i årskurs 9 på grundskolan. Följande data 
erhölls:

Elev Lärare 1 Lärare 2 d2s

A 6 4 2 4

B 4 1 3 9

C 3 6 -3 9

D 1 7 -6 36

E 2 5 -3 9

F 7 8 -1 1

G 9 10 -1 1

H 8 9 -1 1

I 10 3 7 49

J 5 2 3 9

128

Beräkna ett mått på samstämmigheten i de två lärarnas rangordning av elevernas 

specialarbeten. Testa (5 procentig signifikansnivå) huruvida det föreligger ett faktiskt 

samband mellan lärarnas rangordningar.
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Om erhållna data sätts in i formeln för rangkorrelationskoeffidenten erhålls följande 

resultat:

r = 1----- = 1 - ■ 1x —— = 0.2242 * 0.22
n (b2-1) 10 (1ÖM)

H0: Inget samband mellan de två lärarnas rangordning av elevernas specialarbeten. 

Hji Samband mellan...

Signifikansnivå: 5%

Kritiskt område: rs ^ = 0.649 (tabell 9 ger lyxn)

Slutsats: rs = 0.22 < 0.649

Statistisk slutsats: Sambandet är ej signifikant skilt från noll, Hq accepteras.

Ex. 2 Låt oss anta att vi har gett tio slumpmässigt utvalda forskarstuderande i 
pedagogik uppgiften att ange vilket pedagogiskt problemområde som, enligt 
deras synsätt, kommer att innefatta de mest angelägna forskningsuppgifterna 
år 2000. Två professorer inom ämnesområdet föreläggs uppgiften att bedöma 
de forskarstuderandes beskrivningar med avseende på överensstämmelse med 
deras eget synsätt på hur situationen kommer att se ut år 2000. Bedöm
ningarna görs i en 5-gradig skala där talet fem (5) anger maximal, och talet 
ett (1) minimal, överensstämmelse. Antag att följande data erhålls:
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Forskar

studerande

Professor x Professor y

d2i
Bedömning Rangtal Bedömning Rangtal

A 5 1,5 i 9,5 -8 64

B 5 1,5 i 9,5 -8 64

C 4 3 2 8 -5 25

D 3 5 3 7 -2 4

E 3 5 5 2 3 9

F 3 5 4 5 0 0

G 2 7 4 5 2 4
H 1 9 5 2 7 49

I 1 9 5 2 7 49

J 1 9 4 5 4 16

284

Av ovanstående tabell framgår att vi har en situation där det föreligger bundna 

ranger. Professor x har i två fall inte kunnat särskilja tre studerandes beskrivningar 

(D, E, F respektive H, I, J) och i ett fall två studerandes beskrivningar (A, B). 

Beskrivet på motsvarande sätt är bedömningsresultatet för professorer y: E, H, I; F, 

G, J; A, B.

Låt oss anta att vi är intresserade av att beräkna ett mått på samstämmigheten mellan 

de två professorernas bedömningar. Då data till viss del består av bundna ranger 

måste vi korrigera för detta eftersom ett okorrigerat sambandsmått underskattar det 

faktiska sambandet.
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En procedur för att korrigera den erhållna korrelationskoefficienten för bundna ranger 

var att använda formeln för r^ (se s 136-137). Denna formel ger följande resultat:

rxy ~ rs0u>rr)
n E xy - (Er) (Ey)

An Ex2 - (Er)2] In Ey2 - (Sy)2]

_______ 10 x 238,5 - 55 x 55_______
V(10 x 380.5 - 55*) (10 x 380.5 - S52)

-0.8205 * -0.82

Som omnämnts tidigare (s 137-138) fanns också en alternativ procedur för att 

korrigera rangkorrelationskoefficienten när det föreligger bundna ranger. Denna 

procedur utgick från följande formel:

Er2 + Ey2 - Ed?

2 \jExi2 X Ey2
Er2 = Ey2 =|2 = nfr2-1) 

12
Ä=82.5

12

Låt oss först kontrollera att denna formel verkligen ger samma resultat som den 

konventionella formeln!

6Ed?
r = 1---------- —

n (n2-1)
6 x 284 

10 (102-!)

990-1704
990

= -0.7212 * -0.72

= S^ + Ey2 - S^f = 82,5 + 82,5 - 284 = _U9 

* 2 VEc2 x Ey2 2 /12J1T823 165

-0.7212 * -0.72
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Vi finner således att den konventionella och den alternativa formeln ger exakt samma 

resultat. När vi gjort denna kontroll av formeln för den alternativa korrektionsproce- 

duren återstår att tillämpa denna i vårt exempel 2. Vi ska således minska 2 x2 

respektive 2 y2 med 2 Tx respektive 2 Ty. Följande data erhålls för professor x 

respektive professor y:

Professor x:

Ex2 - Er, = 82,5 - + ^2) = 78
* 12 12 12

Professor y:
Ey2 - ET = 82,5 - (-^ + + ¥-?-) = 78

7 y 12 12 12

TgQcarr)
78+78-284 
2/78 x 78

= -0.8205 - -0.82

Vi finner således att denna andra procedur för att korrigera för bundna ranger ger 

exakt samma resultat som den första proceduren. Eftersom båda korrektionsprocedu- 

rema ger samma resultat blir vår slutsats att man väljer den procedur som man finner 

enklast att använda!

Som vi tidigare konstaterat innebär förekomst av bundna ranger att den kon

ventionella formeln för rangkorrelationen ger ett för lågt samband (sambandet 

underskattas). Vi finner att i denna situation resulterar korrektionen i att sambandets 

numeriska värde höjs 0.10 enheter (rs = -0.72 r^^ = -0.82).
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Beaktat att vi i det redovisade exemplet (= exempel 2) erhållit en förhållandevis stor 

höjning av det numeriska värdet på rangkorrelationskoefficienten (rj, när denna 

korrigerats för bundna ranger, erhålls i de flesta situationer en relativt liten (om ens 

någon) effekt av en korrelation. Detta innebär att man använder korrektionen enbart 

i de fall då det föreligger en relativt stor andel bundna ranger.

b. Kendalls konkordanskoefficient

Konkordanskoefficienten (W) används för att beräkna sambandet mellan fler än två 

(>2) stickprov av mätvärden som föreligger på ordinalskalenivå. Konkordanskoeffi

cienten kan därvid användas för att beräkna sambandet mellan tre eller flera variabler, 

eller för att bestämma överensstämmelsen (konkordans = överensstämmelse) mellan 

tre eller flera bedömare.

I det senare fallet vill man få en uppfattning om den s k interbedömarreliabiliteten 

(= överensstämmelsen mellan ett antal bedömare som oberoende av varandra gjort en 

skattning i en viss variabel). Ju bättre bedömarnas skattningar överensstämmer, desto 

högre blir konkordanskoefficienten och desto bättre sägs reliabiliteten i bedöm

ningarna vara. Det förtjänar dock att uppmärksamma att en maximal överensstäm

melse mellan ett antal bedömares rangordningar inte med nödvändighet innebär att 

denna rangordning är korrekt. Uttryckt på ett annat sätt skulle man kunna säga att 

rangordningen är reliabel om flera personer kommer fram till samma rangordning av 

ett antal objekt, men detta innebär inte att den därmed också är valid.

Konkordanskoefficientens bakomliggande idé är att man bildar kvoten mellan två 

olika typer av varians: observerad varians (S0BS) och maximalt möjlig varians
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för rangtalssummor. Rangtalssumman (Rj) utgör summan av samtliga bedömares 

rangtal för ett visst bedömningsobjekt (j). Detta innebär att konkordanskoefficienten 

(W) kan uttryckas som en kvot enligt följande:

W =
Observerad varians 

Maximalt möjlig varians

$OBS

SMAX

Om samtliga rangtalssummor är exakt lika, föreligger ingen varians (variation), med 

påföljd att täljaren i ovanstående kvot antar värdet noll (=0). Konkordanskoefficienten 

blir då också noll (W=0), vilket innebär att det inte finns något samband mellan 

bedömarnas rangordning av bedömningsobjekten.

Om variansen däremot är maximal, beroende på att samtliga bedömare har rangordnat 

samtliga bedömningsobjekt exakt lika, blir täljarens och nämnarens uttryck numeriskt 

lika. Konkordanskoefficienten antar då värdet ett (W=l). Konkordanskoefficienten har 

således följande definitionsområde:

0 s W s + 1.

Formeln för beräkning av konkordanskoefficienten har följande utformning:

w
—k2{N3 - N)
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Rj = Rangsumma för bedömningsobjekt j.

Rj = Rangsummomas medelvärde.

N = Antal bedömningsobjekt.

k = Antal stickprov av mätvärden, d.v.s. antal bedömare.

Om man betraktar formeln för konkordanskoefficienten (W) på föregående sida finner 

man att täljaren har en påtaglig likhet med en vanlig variansformel. Det enda som 

saknas är standardiseringen, d.v.s. divisionen med n-1, men eftersom nämnaren också 

är ett variansbegrepp kan n-1 elimineras i både täljare och .nämnare. Likheten är 

logisk eftersom täljaren, enligt vad som anförts tidigare, skulle vara ett uttryck för 

observerad varians (S0BS). Nämnarens uttryck förefaller dock relativt främmande. 

Detta uttryck skulle således vara en uppskattning av maximalt möjlig varians (SMAX).

Låt oss kontrollera att det angivna uttrycket för maximalt möjlig varians i nämnaren 

stämmer via följande exempel där tre bedömare (k=3) bedömer fem objekt (N=5). 

Om samtidiga tre bedömare är helt överens är utfallet följande:

Bedömare

A B C

Objekt

D E

2

I 1 2 3 4 5

n 1 2 3 4 5

m 1 2 3 4 5

Rj 3 6 9 12 15 45

Rj-Rj -6 -3 0 3 6 0

(Rj-Rj)2 36 9 0 9 36 90
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Om samtliga bedömare är helt överens blir konkordankoefficienten W=l. Detta 

innebär också att observerad varians = maximalt möjlig varians, d.v.s. täljare och 

nämnare antar samma värde. I detta fall blir således maximalt möjlig varians = 90.

Formeln för maximalt möjlig varians ger följande resultat: 

—k2(N3 - JV)=—32(53 - 5) =9*10=90

Vi finner således att formeln stämmer!

Av intresse är också att nämna att Kendalls konkordanskoefficient (W) är relaterad 

till Friedmans testvariabel enligt följande:

W=-
2

Xr
N(k~ 1)

Konkordanskoefficienten (W) utgör således en enkel modifiering av Friedmans 

testvariabel x2r Den praktiska implikationen av detta är att i de situationer då man 

beräknat en konkordanskoefficient, kan man via en enkel transformation erhålla 

observerat värde i den testvariabel (x2r) som utnyttjas i Friedmans test.

Den teoretiska innebörden i relationen mellan Friedmans testvariabel x2r och Kendalls 

koefficient W framstår om man utgår från Friedmans test (s 128). Eftersom obser- 

vationsvärdena i varje rad ersätts med rangtal erhålls i princip samma situation som 

när rangtal föreligger som observationsvärden. Detta är fallet när ett antal bedömare 

rangordnar ett antal individer i ett visst avseende. Bedömarna utgör därvid rader och
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de individer som bedöms utgör kolumner. Konkordansen (överenstämmelsen) mellan 

bedömarna utgör också ett indirekt mått på att det föreligger skillnader mellan de 

rangordnade individerna. Det direkta måttet på skillnaden mellan individerna i det 

rangordnade avseendet erhålls således via en transformation av konkordanskoefficien- 

ten (W) till testvariabeln x2r som utnyttjas i Friedmans test.

I övrigt kan nämnas att det observerade värdet på en viss konkordanskoefficient (W) 

kan tolkas i termer av genomsnittlig rangkorrelation (rs). Detta beror på att Kendalls 

konkordanskoefficient är linjärt relaterad till Spearmans rangkoirelationskoefficient

(rj.

Innebörden i denna relation framgår av följande. Om man antar att man har k stycken 

bedömare, så följer av detta att det kan bildas (£) par av bedömare. Genom att först 

beräkna sambandet (rj mellan vaije enskilt par av bedömare, och därefter beräkna 

genomsnittsvärdet (rs), erhålls de enheter som ingår i nämnda relation enligt följande:

- kxW-1 
r* ~ k - 1

I övrigt kan nämnas att förekomst av en relativt stor andel s.k. bundna ranger också 

medför att en beräknad konkordanskoefficient erhåller ett för lågt värde. Koefficien

ten kan då korrigeras och den korrelationsfaktor som utnyttjas är identisk med den 

som används i motsvarande situation för korrektion av Spearmans rangkorrelation (s 

137-138)

Utl - o Uj - V
* 12 * 12

t = antal individer som har erhållit samma rangtal av bedömare x respektive y.
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Det korrigerade värdet på konkordanskoefficienten (WtoII) erhålls från följande 

formel:

W,korr
£ (Rj -

X k2 (n3 - AO - k X E T
12

Korrektionsfaktom ingår således i nämnaren och korrektionssumman (XT) 

multipliceras med antalet bedömare (=k).

Hypotesprövning av konkordanskoefficient

På analogt sätt som för en observerad rangkorrelationskoefficient kan en observerad 

konkordanskoefficient (W) signifikansprövas. Denna prövning innebär i princip att 

man testar huruvida det föreligger ett faktiskt samband mellan de olika bedömarnas 

(=k) rangordningar av bedömningsobjekten (=N) eller - uttryckt i mera generella 

termer -huruvida det föreligger ett samband, som inte kan förklaras inom slumpens 

ram, mellan k stycken stickprov av mätvärden.

Om 3 £ k as 20, 3 ^ N s; 7 ger tabell 10 kritiska värden för storleken på täljaren i 

formeln för konkordanskoefficienten. Täljaren betecknas S0BS, och kritiskt område 

definieras: SqB§ se S^krit*

Om antalet bedömningsobjekt är fler än sju (N>7) utnyttjas testvariabeln:

X2 = k x (N-l) x W. Denna testvariabel följer x2-fördelningen med N-l frihets

grader (fg=N-l).
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Ex. Fyra pedagoger förelädes uppgiften att rangordna sju barn med avseende på 
skolmognad. Barnen utgjorde ett slumpmässigt urval från populationen samtliga 
barn i Umeå kommun i en viss ålder. Barnen försattes i olika problem
situationer och pedagogernas uppgift var att, oberoende av varandra, göra en 
samlad bedömning och rangordning av de sju barnen i variabeln skolmognad, 
enligt en viss given definition. Det barn som hade den bästa skolmognaden 
tilldelades rangtalet 1 och det barn som hade den sämsta skolmognaden 
tilldelades talet 7. Följande data erhölls:

Pedagog

Barn

A B c D E F G

I 1 3 2 5 7 4 6

n 2 4 1 3 7 5 6

m 3 4 1 2 7 6 5

IV 1 2 5 4 6 3 7

Rj 7 13 9 14 27 18 24

Rj-Rj -9 -3 -7 -2 11 2 8
(Rj-Rj)2 81 9 49 4 121 4 64

Låt oss anta att vi är intresserade av att beräkna ett mått på samstämmigheten i de 

fyra pedagogernas bedömningar. Vi beräknar då konkordanskoefficienten enligt 

följande:

s (Rj - Rf

— X k2 (N* - N)

332

— x 42 (73 - 7) 
12

= 0.7411 * 0.74
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Ett sätt att tolka det observerade sambandet mellan de fyra pedagogernas be

dömningar var att, som tidigare nämnts, göra denna tolkning i termer av genomsnitt

lig rangkorrelation (rj.

k x W - 1 
r* = k - 1

4 x 0.7411 - 1 
4 - 1

= 0.6548 * * 0.66

Låt oss kontrollera att detta genomsnittsvärde stämmer! I denna situation kan man 

således bilda (D = 6 par av bedömare, d.v.s. följande par: I—II, I-DI, I-IV, H-III, II- 

IV, ni-IV. Sambandet mellan bedömningarna inom respektive par i vårt exempel 

uttrycks i termer av rangkorrelation (rs). Följande data erhålls:

Par r5

i-n 0.8571

i - m 0.6429

I - IV 0.7500

n - m 0.9286

n - iv 0.5000

m - iv 0.2500

Medelvärdet av dessa sex rangkorrelationskoefficienter beräknas på vanligt sätt, d.v.s.

r=—=392-8- =0.6548=0.66
* n 6

Vi finner således som förväntat att båda metoderna ger exakt samma värde på den 

genomsnittliga korrelationen (rs = 0.66).
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Med anledning av att vi tidigare (s 147) uppmärksammat relationen mellan Kendalls 

konkordanskoefficient (W) och Friedmans testvariabel x2r är det också motiverat att 

ställa frågan om Friedmans två-vägs variansanalys kan tillämpas i just detta exempel. 

Svaret på frågan är nej, och orsaken till detta är att de sju barnen valts från samma 

population. Om barnen däremot valts från olika populationer som definierats utfrån 

föräldrastatus (exempelvis socialgrupp) hade Friedmans variansanalys varit en lämplig 

analysmetod.

Vi prövar huruvida det observerade sambandet (W=0,74) mellan de fyra bedömarna 

är ett faktiskt samband eller om det erhållna sambandet kan ha uppkommit av en 

slump, d.v.s. kan förklaras inom slumpens ram.

HqI Inget samband mellan de fyra pedagogernas bedömningar 

Hf. Samband mellan...

Testvariabel: k=4, N=7; tabell 10 = 217.0

Kritiskt område: ^OBS ^ 'BUT, 0.95 = 217

Slutsats: SOBS = 332 > S

Statistisk slutsats: Skillnaden är signifikant, Hq förkastas.

Ex. forts. Antag att vi har motsvarande problemsituation som i föregående exempel 
men att utfallet i stället varit följande:
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Pedagog
Barn

A B c D E F G

i 2 2 2 5 7 4 6

n 1.5 4 1.5 3 6.5 5 6.5

ni 3 4 1 2 7 6 5

IV 1 2 6 4 6 3 6

Rj 7.5 12 103 14 26.5 18 23.5

Mi -8.5 -4 -5.5 -2 10.5 2 7.5

(Rj-Rj)2 72.25 16 30.25 4 110.25 4 56.25

Vi har nu bundna ranger eftersom pedagog I rangordnade bam A, B och C lika, 

pedagog II rangordnade bam A och C samt E och G lika, och pedagog IV rang- 

ordnade bam C, E och G lika. Vad blir den korrigerade konkordanskoefficienten?

Korrektionen genomförs enligt följande:

2T = Tj + Tn + Tjy 

33-3r = = 2
7 12

23-2 + 2?^2 _ j

12 12

lIV
33-3

12
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Korrektionsfaktoms storlek blir således: k 2 T = 4(2+l+2) = 20, och den korrigerade 

konkordanskoefficienten blir:

^------  = — = 0.6846 * 0.69
— 42 (73 - 7) - 20 428
12

Utan korrelation för bundna ranger blir konkordanskoefficienten W = 0.6540 « 0.65, 

d.v.s. korrektionen medför att koefficienten höjs med ungefär 0.04.

Slutligen kan nämnas att en uppfattning om konkordanskoefficientens styrke- 

effektivitet kan erhållas indirekt utifrån kunskapen att det föreligger en linjär relation 

mellan rankorrelation (rj och konkordanskoefficienten (W). Som vi konstaterat 

tidigare (s 148) innebär detta att en observerad konkordanskoefficient kan tolkas i 

termer av genomsnittlig rangkorrelation. Spearmans rangkorrelationskoeffecient (r^ 

hade en styrke-effektivitet på 91%. I detta sammanhang kan också nämnas att 

Kendalls tan (t), som utnyttjas i exakt samma situation som Spearmans rang

korrelationskoeffecient (rs), också har en styrke-effektivitet som är 91%.

Övningsexempel 17

Ett företag hade utannonserat en tjänst i ledande befattning och erhållit sex sökande 
som här betecknas A-F. Som ett led i anställningsförfarandet beslöt man att tre 
personer inom företaget var för sig skulle intervjua och rangordna de sökande med 
avseende på lämplighet. De tre personerna var: verkställande direktören (VD), 
personalchefen (PC) och fackklubbens ordförande (FO).
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Sökande

FBedömare A B c D E

VD 1 6 3 2 5 4

PC 1 5 6 4 2 3

FO 6 3 2 5 4 1

Beräkna Kendalls konkordanskoefficient som ett mått på överensstämmelsen mellan 

de tre bedömarna. Genomför också en statistisk prövning (5% signifikansnivå) av 

huruvida det föreligger en faktisk överensstämmelse mellan de bedömningar som, i 

liknande situationer, görs av verkställande direktör, personalchef och fackklubbens 

ordförande i företaget.
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FACIT ÖVNINGSEXEMPEL

1* X2obs - 7.40 < X^KRir.0^9 ~ 15,1
Statistisk slutsats: Skillnaden är ej signifikant, Hq accepteras.

2. P(10)+P(9)+P(8) = 1/1024 + 10/1024 + 45/1024 = 56/1024 = 0.054687- 0.055.
Den angivna sannolikheten (p=0.055) stämmer. Slutsatsen baseras på att 
stickprovet betraktas som ett O.S.U. från populationen.

3* X2obs ä 15.08 > X^krit.o^ = 7.81
Statistisk slutsats: Skillnaden är signifikant, Hq förkastas.

4a.

Chef
Inställning

Ja Nej
2 Chef

Inställning

Ja Nej
2

Man 1 7 8 Man 0 8 8
Kvinna 7 2 9 Kvinna 8 1 9

2 8 9 17 2 8 9 17

4b. p = 9/24310 * 0.0003702

5* X2obs,män ä 0.04 < X^krit.oss = 3.84, X2obs,kvinnor 50 5.63 > X^kriiws = 3.84. 
Statistisk slutsats, män: Skillnaden är ej signifikant, Ho accepteras.
Statistisk slutsats, kvinnor: Skillnaden är signifikant, Ho förkastas.
(Skillnaden i observerat värde mellan män och kvinnor ger den sammanfattade 
slutsatsen att det föreligger skillnad mellan män och kvinnor vad avser 
förändring).

6* Qobs ä 2.8 < X^kiut,055 = 5.99
Statistisk slutsats: Skillnaden är ej signifikant, Hq accepteras.

7. <j> = 0.2673 - 0.27

8. X2obs * 39.59 > ^ = 13.3, X20BS = 39.59 - C = 0.4285 - 0.43. 
Statistisk slutsats: X2-värdet är signifikant vilket innebär att C är signifikant, Hq 
förkastas. Det föreligger ett samband i populationen mellan de variabler som 
studerats.

9. Dmax = 0.0875 > Djjj^jpo.99 = 0.0815
Statistisk slutsats: Skillnaden är signifikant, Hq förkastas.

10. X2obs = 1*8 < X^kwt.oss = 3.84
Statistisk slutsats: Skillnaden är ej signifikant, Hq accepteras.



11. — 5 < DKRJT Q 95 — 7
Statistisk slutsats: Skillnaden är ej signifikant, Ho accepteras.

12. p = 0.063 > Pkrjt.o.95 ~ 0.05 (U0Bs == 11-5 p = 0.0315 för enkel- 
sidig prövning. Dubbelsidig prövning ger: p = 2 x 0.0315 = 0.063). 
Statistisk slutsats: Skillnaden är ej signifikant, Ho accepteras.

13. p :=: 0.124 > Pkrtt,o.95 = 0.05
Statistisk slutsats: Skillnaden är ej signifikant, H0 accepteras.

14. Tobs = 10 < TjQRn-o.95 = 11
Statistisk slutsats: Skillnaden är signifikant, Hq förkastas.

15. H0bs ^ 13.81 > X2^krit,o.95 = 5.99
Statistisk slutsats: Skillnaden är signifikant, H0 förkastas.

16. X2r = 9.45 < X2^KRIT,0.99 = H-3
Statistisk slutsats: Skillnaden är ej signifikant, H0 accepteras.

17. W = 25.5/157.5 = 0.1619 * 0.16 
Sobs = 25.5 < Skrit,0.95 = 103.9
Statistisk slutsats: Skillnaden är ej signifikant, Ho accepteras.
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Tabell 1

Critical values of the \2 distribution

X2

df .005 .01
Proportion of \2 distribution in shaded region {level of significance)

.025 .05 .10 .25 .50 .75 .90 .95 .975 .99 .995

1 7.88 6.63 5.02 3.84 2.71 1.32 .455 .102 .0158 .0039 .0010 .0002 .0000
2 10.6 9.21 7.38 6.99 4.61 2.77 1.39 .575 .211 .103 .0506 .0201 .0100
3 12.8 11.3 9.35 7.81 6.25 4.11 2.37 1.21 .584 .352 .216 .115 .072
4 14.9 13.3 11.1 9.49 7.78 5.39 3.36 1.92 1.06 .711 .484 .297 .207

5 16.7 15.1 12.8 11.1 9.24 6.63 4.35 2.67 1.61 1.15 .831 .554 .412
6 18.5 16.8 14.4 12.6 10.6 7.84 5.35 3.45 2.20 1.64 1.24 .872 .676
7 20.3 18.5 16.0 14.1 12.0 9.04 6.35 4.25 2.83 2.17 1.69 1.24 .989
8 22.0 20.1 1.7.5 15.5 13.4 10.2 7.34 5.07 3.49 2.73 2.18 1.65 1.34
9 23.6 21.7 19.0 16.9 14.7 11.4 8.34 5.90 4.17 3.33 2.70 2.09 1.73

10 25.2 23.2 20.5 18.3 16.0 12.5 9.34 6.74 4.87 3.94 3.25 2.56 2.16
11 26.8 24.7 21.9 19.7 17.3 13.7 10.3 7.58 5.58 4.57 3.82 3.05 2.60
12 28.3 26.2 23.3 21.0 18.5 14.8 11.3 8.44 6.30 5.23 4.40 3.57 3.07
13 29.8 27.7 24.7 22.4 19.8 16.0 12.3 9.30 7.04 5.89 5.01 4.11 3.57
14 31.3 29.1 26.1 23.7 21.1 17.1 13.3 10.2 7.79 6.57 5.63 4.66 4.07

15 32.8 30.6 27.5 25.0 22.3 18.2 14.3 11.0 8.55 7.26 6.26 5.23 4.60
16 34.3 32.0 28.8 26.3 23.5 19.4 15.3 11.9 9.31 7.96 6.91 5.81 5.14
17 35.7 33.4 30.2 27.6 24.8 20.5 16.3 12.8 10.1 8.67 7.56 6.41 5.70
18 37.2 34.8 31.5 28.9 26.0 21.6 17.3 13.7 10.9 9.39 8.23 7.01 6.26
19 38.6 36.2 32.9 30.1 27.2 22.7 18.3 14.6 11.7 10.1 8.91 7.63 6.84

20 40.0 37.6 34.2 31.4 28.4 23.8 19.3 15.5 12.4 10.9 9.59 8.26 7.43
21 41.4 38.9 35.5 32.7 29.6 24.9 20.3 16.3 13.2 11.6 10.3 8.90 8.03
22 42.8 40.3 36.8 33.9 30.8 26.0 21.3 17.2 14.0 12.3 11.0 9.54 8.64
23 44.2 41.6 38.1 35.2 32.0 27.1 22.3 18.1 14.8 13.1 11.7 10.2 9.26
24 45.6 43.0 39.4 36.4 33.2 28.2 23.3 19.0 15.7 13.8 12.4 10.9 9.89

25 46.9 44.3 40.6 37.7 34.4 29.3 24.3 19.9 16.5 14.6 13.1 11.5 10.5
26 48.3 45.6 41.9 38.9 35.6 30.4 25.3 20.8 17.3 15.4 13.8 12.2 11.2
27 49.6 47.0 43.2 40.1 36.7 31.5 26.3 21.7 18.1 16.2 14.6 12.9 11.8
28 51.0 48.3 44.5 41.3 37.9 32.6 27.3 22.7 18.9 16.9 15.3 13.6 12.5
29 52.3 49.6 45.7 42.6 39.1 33.7 28.3 23.6 19.8 17.7 16.0 14.3 13.1

30 53.7 50.9 47.0 43.8 40.3 34.8 29.3 24.5 20.6 18.5 16.8 15.0 13.8
40 66.8 63.7 59.3 55.8 51.8 45.6 39.3 33.7 29.1 26.5 24.4 22.2 20.7
50 79.5 76.2 71.4 67.5 63.2 56.3 49.3 42.9 37.7 34.8 32.4 29.7 28.0
60 92.0 88.4 83.3 79.1 74.4 67.0 59.3 52.3 46.5 43.2 40.5 37.5 35.5

70 104.2 100.4 95.0 90.5 85.5 77.6 69.3 61.7 55.3 51.7 48.8 45.4 43.3
80 116.3 112.3 106.6 101.9 96.6 88.1 79.3 71.1 64.3 60.4 57.2 53.5 51.2
90 128.3 124.1 118.1 113.1 107.6 98.6 89.3 80.6 73.3 69.1 65.6 61.8 59.2

100 140.2 135.8 129.6 124.3 118.5 109.1 99.3 90.1 82.4 77.9 74.2 70.1 67.3

Source: Table A.4 is taken from Table IV of Fisher and Yates: Statistical Tables for Biological, Agricultural and Medical 
Research, published by Oliver & Boyd, Edinburgh, and is used by permission of the authors and publishers. The version 
reproduced here is from Murray R. Spiegel ‘.Problems of Statistics, Schaum Publishing Company.



Tabell 2

Table of Critical Values of D in the 
Kolmogorov One-sample Test*

Sample
size
(N)

Level of significance for D = maximum |F0(X) - S.v(A')|

.20 .15 .10 .05 .01

1 .900 .925 .950 .975 .995
2 .684 .726 .776 .842 .929
3 .565 .597 .642 .708 .828
4 .494 .525 .564 .624 .733
5 .446 .474 .510 .565 .669

6 .410 .436 .470 .521 .618
7 .381 .405 .438 .486 .577
8 .358 .381 .411 .457 .543
9 .339 .360 .388 .432 .514

10 .322 .342 .368 .410 .490

11 .307 .326 .352 .391 .468
12 .295 .313 .338 .375 .450
13 .284 .302 .325 .361 .433
14 .274 .292 .314 .349 .418
15 .266 .283 .304 .33S .404

16 .258 .274 .295 .328 .392
17 .250 .266 .286 .318 .381
18 .244 .259 .278 .309 .371
19 .237 .252 .272 .301 .363
20 .231 .246 .264 .294 .356

25 .21 .22 .24 .27 .32
30 .19 .20 .22 .24 .29
35 .18 .19 .21 .23 .27

Over 35 1.07
Vn

1.14

Vn
1.22
Vn

1.36

Vn
1.63
Vn

* Adapted from F. J. Massey, Jr., “The Kolmoporov-Smirnov Test for 
Goodness of Fit/’ J. Amer. Statist. Ass., 46,70,1051, with the kind permis
sion of the author and publisher.



Tabell 3:1

Table of Critical Values of Ko in the 
Kolmogorov-Smirnov Test for Two Samples of Equal Size 

(N is the size of each sample)

N
One-tailed lest* Two-tailed test1[

a = .05 a = .01 a = .05 a = .01

3 3 ____ — —

4 4 — 4 —

5 4 5 5 5
6 5 6 5 6
7 5 6 6 6
8 5 6 6 7
9 6 7 6 7

10 6 7 7 8
11 6 8 7 8
12 6 8 7 8
13 7 8 7 9
14 7 8 8 9
15 7 • 9 8 9
16 7 9 8 10
17 8 9 8 10
18 8 10 9 10
19 8 10 9 10
20 8 1C 9 11
21 8 10 9 11
22 9 11 9 11
23 9 11 10 11
24 9 11 10 12
25 9 11 10 12
26 9 11 10 12
27 ! 9 12 10 12
28 10 12 11 13
29 10 12 11 13 J
30 10 12 11 13
35 11 13 12
40 11 14 13

• Abridged from L. A. Goodman, “Kolomo- 
gorov-Smirnov tests for psychological re
search,” Psychol. Bull., 51, 167, 1954, with the 
kind permission of the author and the Ameri
can Psychological Association.
t Derived from Table 1 of F. J. Massey, Jr., 
“The distribution of the maximum deviation 
between two sample cumulative step func
tions,” Ann. Math. Statist., 22, 126-127, 1951, 
with the kind permission of the author and 
the publisher.



Table of Critical Values of D in the 
Kolmogorov-Smirnov Test for Two Large Samples*

Level of significance
Value of D so large as to call for rejection 
of Ho at the indicated level of significance, 
where D = maximum |Sni(X) — £ni(A’)|

.10
1.22 JB, + n*

\ 7ti7l2

.05
1.36 > + "’

\ njn2

.025 \ 7li7l2

.01
1.63>'+”!

\ nin2

.005
1.73 >'+"■

\ riin2

.001
1.95 > + ”•

\ riin2

* Adapted from N. Smirnov, “Tables for estimating the goodness 
of fit of empirical distributions,“ Ann. Math. Statist., 19, 2S0-281, 
1948, with the kind permission of the publisher.



Tabell 4:1

Table of Probabilities Associated with Values as Small as Observed Values 
of U in the Mann-Whitney Test

.250 .100

.500 .200

.750 .400

8 j .557

X* - 5 N2 - 6

.143 .036 .012

.286 .071 .024

.428 .143 .048

.571 .214 .083
.321 .131
.429 .190
.571 .274

.294

source: H. B. Mann and D. 11. Whitney, 14On a Test of Whether One of Two 
Random Variables is Stochastically Larger than the Other,” Annals of Mathematical 
Statistics, vol. 18, pp. 52-54, 1947, with the kind permission of the authors and 
publisher.



Tabell 4:2Tabic of Probabilities Associated with Values as Small as Observed 
Values of U In the Mann-Whitney Test (Continued)

A*s = 7
\A'i 1 2 3 4 5 6 7

0 .125 .028 .003 .003 .001 .001 .000
i .250 .056 .017 .006 .003 .001 .001
2 .375 .111 .033 .012 .005 .002 .001
3 .500 .167 .058 .021 .009 .004 .002
4 .625 .250 .092 .036 .015 .007 .003
5 .333 .133 .055 .024 .011 .006
6 .444 .192 .0S2 .037 .017 .009
7 .556 .258 .115 .053 .026 .013
8 .333 .158 .074 .037 .019
9 .417 .206 .101 .051 .027

10 .500 .264 .134 .069 .036
11 .5S3 .324 .172 .090 .049
12 .394 .216 .117 .064
13 .464 .265 .147 .082
14 .538 .319 .183 .104
15 .378 .223 .130
16 .438 .267 .159
17 .500 .314 .191
18 .562 .3G5 .228
19 .418 .267
20 .473 .310
21 .527 .355
22 .402
23 .451
24 .500
25 .549

Ni - 8
v,

1 2 3 4 5 6 7 8

0 .111 .022 .006 .002 .001 .000 .000 .000
1 .222 .044 .012 .004 .002 .001 .000 .000
2 .333 .0S9 .024 .008 .003 .001 .001 .000
3 .444 .133 .042 .014 .005 .002 .001 .001
4 .556 .200 .067 .024 .009 .004 .002 .001
5 .267 .097 .036 .015 .006 .003 .001
6 .356 .139 .055 .023 .010 .005 .002
7 .444 .188 .077 .033 .015 .007 .003
8 .556 .248 .107 .047 .021 .010 .005
9 .315 .141 .064 .030 .014 .007

10 .387 .184 .085 .041 .020 .010
11 .461 .230 .111 .054 .027 .014
12 .539 .285 .142 .071 .036 .019
13 .341 .177 .091 .047 .025
14 .404 .217 .114 .060 .032
15 .467 .262 .141 .076 .041
16 .533 .311 .172 .095 .052
17 ..362 .207 .116 .065
18 .416 .245 .140 .080
19 .472 .286 .168 .097
20 .528 .331 .198 .117
21 .377 .232 .139
22 .426 .268 .164
23 .475 .306 .191
24 .525 .347 .221
25 .389 .253
26 .433 .287
27 .478 .323
28 .522 .360
29 .399
30 .439
31 .480
32 .520



Tabell 4:3

Table of Critical Values of U In the Mann-Whitney Test
Critical values of U at a ** .001 with direction predicted or at a — .002 

with direction not predicted

r.\ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
2
3 0 0 0 0
4 0 0 0 1 1 1 2 2 3 3 3
5 1 1 2 2 3 3 4 5 5 6 7 7
6 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 3 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16
8 5 6 8 9 11 12 14 15 17 18 20 21
9 7 8 10 12 14 15 17 19 21 23 25 26

10 8 10 12 14 17 19 21 23 25 27 29 32
11 10 12 15 17 20 22 24 27 29 32 34 37
12 12 14 17 20 23 25 28 31 34 37 40 42
13 14 17 20 23 20 29 32 35 38 42 45 48
14 15 19 22 25 29 32 36 39 43 46 50 54
15 17 21 24 28 32 36 40 43 47 51 55 59
16 19 23 27 31 35 39 43 48 52 56 60 65
17 21 25 29 34 38 43 47 52 57 61 66 70
18 23 27 32 37 42 40 51 56 61 66 71 70
19 25 29 34 40 45 50 55 60 66 71 77 82
20 26 32 37 42 48 54 59 65 70 76 82 88

Table G. Table of Gitical Values of U in the Mann-Whitney Test (Continued) 
Critical values of U at a = .01 with direction predicted or at a = .02 

with direction not predicted

\iV2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
2 0 0 0 0 0 0 1 1
3 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5
4 3 3 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10
5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
6 7 8 9 11 12 13 15 16 18 19 20 22
7 9 11 12 „ 14 16 17 19 21 23 24 26 28
8 11 13 15 17 20 22 24 26 28 30 32 34
9 14 16 18 21 23 26 28 31 33 36 38 40

10 16 19 22 24 27 30 33 36 38 41 44 47
11 18 22 25 28 31 34 37 41 44 47 50 53
12 21 24 28 31 35 38 42 46 49 53 56 60
13 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 63 67
14 26 30 34 38 43 47 51 56 60 65 69 73
15 28 33 37 42 47 51 56 61 66 70 75 80
16 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 82 87
17 33 38 44 49 55 60 66 71 77 82 88 93
18 30 41 47 53 59 65 70 76 82 88 94 100
19 38 44 50 56 63 69 75 82 88 94 101 107
20 40 47 53 60 67 73 80 87 93 100 107 114

source: D. Auble, “Extended Tables for the Mann-Whitney Statistic,’* Bulletin of 
the Institute of Educational Research at Indiana University, vol, 1, no. 2, Tables 1, 3, 5, 
and 7, 1953, with the kind permission of the publisher; as adapted in S. Siegel Non- 
paramctric Statistics, McGraw-Hill Book Company, Inc., New York, 1950, table K.



Tabell 4:4

Table of Critical Values of U in the Mann-Whitney Test (Continued) 
Critical values of U at a = .025 with direction predicted or 

at a = .05 with direction not predicted

Vv,
.vl\ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
2 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2
3 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8
4 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 13
5 7 8 9 11 12 13 14 15 17 18 19 20
6 10 11 13 14 16 17 19 21 22 24 25 27
7 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
8 15 17 19 22 24 26 29 31 34 36 38 41
9 17 20 23 26 28 31 34 37 39 42 45 48

10 20 23 26 29 33 36 39 42 45 48 52 55
11 23 26 30 33 37 40 44 47 51 55 58 62
12 26 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69
13 28 33 37 41 45 50 54 59 63 67 72 76
14 31 36 40 45 50 55 59 64 67 74 78 83
15 34 39 44 49 54 59 64 70 75 80 85 90
16 37 42 47 53 59 64 70 75 81 86 92 98
17 39 45 51 57 63 67 75 81 87 93 99 105
18 42 48 55 61 67 74 80 86 93 99 106 112
19 45 52 58 65 72 78 85 92 99 106 113 119
20 48 55 62 69 76 83 90 98 105 112 119 127

Table of Critical Values of U in the Mann-Wnitney Test (Continued) 
Critical values of U at a = .05 with direction predicted or at a = .10 

with direction not predicted

9 10 11 12 13 14 15

95 101
90 102 . 109

102 109 116
101 109 116 123

100 107 115 123 130



Tabell 5

Table of Probabilities Associated with Values as Small as 
Observed Values of x in the Binomial Test*

Given in the body of this table are one-tailed probabilities under Ha for the binomial 
test when P =• Q = i. To save space, decimal points are omitted in the p's.

X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5 031 1S8 500 812 969 t
6 016 109 344 656 891 984 t
7 008 062 227 500 773 938 992 t
8 004 035 145 363 637 855 965 996 t
9 002 020 090 254 500 746 910 980 998 t

10 001 011 055 172 377 623 828 945 989 999 t
11 006 033 113 274 500 726 887 967 994 t t
12 003 019 073 194 387 613 806 927 981 997 t t
13 002 011 046 133 291 500 709 867 954 989 998 t t
14 001 006 029 090 212 395 605 788 910 971 994 999 t t
15 004 018 059 151 304 500 696 849 941 982 996 t t t
16 002 011 038 105 227 402 598 773 895 962 989 998 t t
17 001 006 025 072 166 315 500 685 834 928 975 994 999 t
18 001 004 015 048 119 240 407 593 760 881 952 985 996 999
19 002 010 032 084 ISO 324 500 676 820 916 968 990 998
20 001 006 021 058 132 252 412 588 748 868 942 979 994
21 001 004 013 039 095 192 332 500 668 808 905 961 987
22 002 008 026 067 143 262 416 584 738 857 933 974
23 001 005 017 047 105 202 339 500 661 798 895 953
24 001 003 011 032 076 154 271 419 581 729 846 924
25 002 007 022 054 115 212 345 500 655 788 885

* Adapted from Table IV, B, of Walker, Helen, and Lev, J. 1953. Statistical 
inference. New York: Holt, p. 458, with the kind permission of the authors and 
publisher.

f 1.0 or approximately 1.0.



Wilcoxon Matched-pairs Signed-ranks Test*

Level of significance for one-tailed test

.025 .01 .005

N
Level of significance for two-tailed test

.05 .02 .01

6 0 ____ ____

7 2 0 —

8 4 2 0
9 6 3 2

10 8 5 3

11 11 7 5
12 14 10 7
13 17 13 10
14 21 16 13
15 25 20 16

16 30 24 20
17 35 28 23
18 40 33 28
19 46 38 32
20 52 43 38

21 59 49 43
22 66 56 49
23 73 62 55
24 81 69 61
25 89 77 68

* Adapted from Table I of F. Wilcoxon, Some 
Rapid Approximate Statistical Procedurest p. 
13, American Cyanamid Company, New York, 
1949, witji their kind permission.
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Table or Probabilities Associated with Values as I a bob as Observed 
Values or xr1 in the Fbiedhan Two-wat Analysis or Variance by Ran es* 

Table Si. k - 3

.V - 2 .V - 3 A - 4 A - 5

Xr1 P Xr* P Xr* ? Xr* P

0 1.000 .000 ; 1.000 .0 1.000 .0 1.000
1 .833 .667 ’ .944 .5 .931 .4 .954
3 .500 2.000 i .528 1.5 .653 1.2 .691
4 .167 2.667 .361 2.0 .431 1.6 .522

4.667 .194 3.5 .273 2.8 .367
6.000 .028 4.5 .125 3.6 .182

6.0 .069 4.8 .124
6.5 .042 5.2 .093
8.0 .0046 6.4 .039

7.6 .024
8.4 .0085

10.0 .00077

N - 6 S - 7 iV - 8 N -9

Xr* V Xr* j P Xr* P Xr* P
.00 1.000 .000 1.000 .00 1.000 .000 1.000
.33 .956 .286 .964 .25 .967 .222 .971

1.00 .740 .857 .768 .75 .794 .667 .814
1.33 .570 1.143 .620 1.00 .654 .889 .865
2.33 .430 2.000 .486 1.75 .531 1.556 .569
3.00 .252 2.571 .305 2.25 .355 2.000 .398
4.00 .m 3.429 .237 3.00 .285 2.667 .328
4.33 .142 3.714 .192 3.25 .236 2.889 .278
5.33 .072 4.571 .112 4.00 .149 3.556 .187
6.33 .052 5.429 .085 4.75 .120 4.222 .154
7.00 .029 6.000 .052 5.25 .079 4.667 .107
8.33 .012 7.143 .027 6.25 .047 5.556 .069
9.00 .0081 7.714 .021 6.75 .038 6.000 .057
9.33 .0055 8.000 .016 7.00 1 .030 6.222 .048

10.33 .0017 8.857 .0084 7.75 1 .018 6.889 .031
12.00 .00013 10.286 .0036 9.00 .0099 8.000 .019

10.571 .0027 9.25 .0080 8.222 .016
11.143 .0012 9.75 .0048 8.667 .010
12.286 .00032 10.75 .0024 9.556 .0060
14.000 .000021 12.00 .0011 10.667 .0035

12.25 .00086 10.889 .0029
13.00 .00026 11.556 .0013
14.25 .000061 12.667 .00066
16.00 .0000036 13.556 .00035

14.000 .00020
14.222 .000097
14.889 .000054
16.222 .000011
18.000 .0000006

Table Nn. k - 4

• N -2 S -3 N •- 4

Xr* P Xr* V Xr* V Xr* V

.0 1.000 .2 1.000 .0 1.000 5.7 .141

.6 .958 .6 .958 .3 .992 6.0 .105
1.2 .834 1.0 .910 .6 .928 6.3 .094
1.8 .792 1.8 .727 .9 .900 6.6 .077
2.4 .625 2.2 .608 1.2 .800 6.9 .068
3.0 .542 2.6 .524 1.5 .754 7.2 .054
3.6 .458 3.4 .446 1.8 .677 7.5 .052
4.2 .375 3.8 .342 2.1 .649 7.8 .03G
4.8 .208 4.2 .300 2.4 .524 8.1 .033
5.4 .167 5.0 .207 2.7 .508 8.4 .019
6.0 .042 5.4 .175 3.0 .432 8.7 .014

5.8 .148 3.3 .389 9.3 .012
6.6 .075 3.6 .355 9.6 .0009
7.0 .054 3.9 .324 9.9 .0002
7.4 .033 4.5 .242 10.2 .0027
8.2 .017 4.8 .200 10.8 .0016
9.0 .0017 5.1 .190 11.1 .00094

5.4 .158 12.0 .000072

* Adapted from Friedman, M. 1937. The use of ranks to avoid the assumption 
of normality implicit in the analysis of variance. J. Amer. Statut. As«., 32, 688-689, 
with the kind permission of the author and the publisher.



Critical Values for the Spearman 
Rank-Order Correlation Coefficient

Significance level for a one-tailed test at

.05 .025 .005 .001
Significance level for a two-tailed test at

N .10 .05 .01 .002

5 .900 1.000
6 .829 .886 1.000
7 .715 .786 .929 1.000
8 .620 .715 .881 .953
9 .600 .700 .834 .917

10 .564 .649 .794 .879
11 .537 .619 .764 .855
12 .504 .588 .735 .826
13 .484 .561 .704 .797
14 .464 .539 .680 .772

15 .447 .522 .658 .750
16 .430 .503 .636 .730
17 .415 .488 .618 .711
18 .402 .474 .600 .693
19 .392 .460 .585 .676

20- .381 .447 .570 .661
21 .371 .437 .556 .647
22 .361 .426 .544 .633
23 .353 .417 .532 .620
24 .345 .407 .521 .608

25 .337 .399 .511. .597
26 .331 .391 .501 .587
27 .325 .383 .493 .577
28 .319 .376 .484 .567
29 .312 .369 .475 .558
30 .307 .363 .467 .549

Source: Glasser, G. J., and R. F. Winter, "Critical Values of 
the Coefficient of Rank Correlation for Testing the Hypothesis 
of independence,” Biometrika, 48, 444 (1961).

If the observed value of r$ is greater than or equal to the 
tabled value for the appropriate level of significance, reject Ho. 
Note that the left-hand column is the number of pairs of scores, 
not the number of degrees of freedom.



Tabell 10

Table of Critical Values of s in the Kendall Coefficient 
of Concordance*

k
N Additional values 

for N = 3

3t 4 5 6 7 k s

Values at the .05 level of significance

3 64.4 103.9 157.3 9 54.0
4 49.5 88.4 143.3 217.0 ~ 12 71.9
5 62.6 112.3 182.4 276.2 14 83.8
6 75.7 136.1 221.4 335.2 16 95.8
8 48.1 101.7 183.7 299.0 453.1 18 107:7

10 60.0 127.8 231.2 376.7 571.0
15 89.8 192.9 349 .'8 570.5 864.9
20 119.7 258.0 468.5 764.4 1,158.7

Values at the .01 level of significance

3 75.6 122.8 185.6 9 75.9
4 61.4 109.3 176.2 265.0 12 103.5
5 80.5 142.8 229.4 343.8 14 121.9
6 99.5 176.1 282.4 422.6 16 140.2
8 66.8 137.4 242.7 388.3 579.9 18 158.6

10 85.1 175.3 309.1 494.0 737.0
15 131.0 269.8 475.2 758.2 1,129.5
20 177.0 364.2 641.2 1,022.2 1,521.9

* Adapted from Friedman, M. 1940. A comparison of alternative tests of sig
nificance for the problem of m rankings. Ann. Math. Statist., 11, 86-92, with the 
kind permission of the author and the publisher.

t Notice that additional critical values of $ for N = 3 are given in the right-hand 
column of this table.
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Kunskap om statistiska metoder för beskrivning och analys 
av erhållna data är väsentlig för de flesta empiriska veten
skaper. Statistiska kunskaper och färdigheter är ett effek
tivt hjälpmedel för att ordna och beskriva erhållna data och 
även för att, i förekommande fall, göra generaliseringar 
utifrån data.

En viktig förutsättning för en tillförlitlig och relevant analys 
och beskrivning av data är att det föreligger en samstäm
mighet mellan vilken karaktär som insamlade data har och 
den statistisk metod som väljs. Vad gäller datas karaktär, 
vanligtvis uttryckt i termer av metrisk nivå, urskiljer man 
fyra metriska nivåer som grupperas i två kategorier - icke- 
parametriska metoder och parametriska metoder. Fokus i 
föreliggande arbete ligger på den förstnämnda kategorin, 
dvs. icke-parametriska metoder.

Termen icke-parametriska metoder refererar till statistiska 
metoder för beskrivning och analys av data som föreligger 
på nominalskalenivå (klassificering av data i kategorier) eller 
ordinalskalenivå (rangordning av klassificerade kategorier). 
Data av denna karaktär förekommer ofta inom ämnesom
rådet beteendevetenskap, men även inom andra empiriska 
ämnesområden.

I min redovisning av olika icke-parametriska metoder har jag 
försökt att i allmänna ordalag beskriva den statistiska idé 
som ligger till grund för respektive metod. Framställningen 
bygger även på en jämförelse med motsvarande parametriska 
metod. Vissa exempel och avsnitt i texten har dessutom 
utformats utifrån tanken att ge en viss antydan om olika 
forskningsmetodiska begrepp och förfaringssätt.
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