
 
Statistiska institutionen 
 
───────────────────────────────────────────────────── 
 
 
 

En simuleringsstudie på sannolikhet för 
typ I-fel och styrka hos olika 

normalitetstest på  
avrundade data 

 
Höstterminen 2018 

Jakob Gunnarsson & Arvid Wenestam 
Handledare: Ronnie Pingel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Abstract 

When data is collected sample size and precision in measurements are often limited. In what 

sense this impacts the size, unadjusted and adjusted power of different normality tests is a 

relatively unexplored field. Therefore this paper is dedicated to perform a simulation study 

where these three properties of the normality tests Anderson-Darling, Jarque-Bera and 

Shapiro-Wilk are examined. The study is based on different combinations of sample sizes and 

roundings where repeated samples are drawn from both normally and asymmetrically 

distributed populations. The results from the study indicate that coarser roundings results in 

increased size and unadjusted power of Anderson-Darling and Shapiro-Wilk, while 

Jarque-Bera is seemingly unaffected by roundnings. The three tests have in common that a 

larger sample size leads to an increase in the size, unadjusted and adjusted power of the tests 

and that roundings have no substantial impact on adjusted power. 

 

Sammanfattning 

När data samlas in är ofta stickprovsstorlek och precision i mätningarna begränsad i olika 

grad. Vilken betydelse detta får för sannolikheten för typ I-fel, ojusterad samt justerad styrka 

hos olika normalitetstest är ett förhållandevis outforskat område. Därför dedikeras denna 

uppsats till att genomföra en simuleringsstudie där dessa tre egenskaper hos normalitetstesten 

Anderson-Darling, Jarque-Bera samt Shapiro-Wilk undersöks. Studien baseras på olika 

kombinationer av stickprovsstorlekar samt avrundningar där upprepade stickprov dras från 

både normalfördelade och asymmetriskt fördelade populationer. Resultaten från studien 

indikerar att grövre avrundningar leder till ökad sannolikhet för typ I-fel och ojusterad styrka 

hos Anderson-Darling och Shapiro-Wilk, medan Jarque-Bera inte påverkas nämnvärt av 

avrundningar. Gemensamt för samtliga test är att en större stickprovsstorlek leder till ökad 

sannolikhet för typ I-fel, ojusterad styrka och justerad styrka samt att avrundningar inte 

nämnvärt påverkar justerad styrka. 
 
Nyckelord 

Normalitetstest, Anderson-Darling, Jarque-Bera, Shapiro-Wilk, Monte Carlo,  

skev normalfördelning, styrka, justerad styrka, avrundningskvot, stickprovsstorlek. 
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1. Inledning 

“... it is not enough to that a sample could have come from a normal population; we must be 

clear that it is at the same time improbable that it has come from a population differing so 

much from the normal as to invalidate the use of “normal theory” tests in further handling of 

the material.” (Pearson, 1930) 

 

Antagandet om normalitet är en grundpelare i många statistiska metoder. Utför vi exempelvis 

ett t-test antar vi att stickprovet kommer från en normalfördelad population. Medan vissa 

metoder är robusta mot måttliga avvikelser från normalitet är andra inte det. De negativa 

effekter som kan medföras av att antagandet inte håller kan vara så allvarliga att det leder till 

felaktiga slutsatser (Patrício, Ferreira, Oliveiros, & Caramelo, 2017). Är exempelvis en 

medicin verkningslös men påvisar effekt i en läkemedelsstudie på grund av att fördelningen 

hos populationen inte är normalfördelad kan det få starkt negativa konsekvenser för de 

patienter som byter till den verkningslösa medicinen. Likaså är det allvarligt om en medicin 

har en effekt men att denna inte upptäcks i läkemedelsstudien. 

 

Det är i fallet då stickprovsstorleken är liten som antagandet om normalitet i synnerhet bör 

prövas, då vi inte kan förlita oss på den centrala gränsvärdessatsen. Var gränsen för 

stickprovsstorleken går är ibland oklart. Samma gäller för hur robusta olika metoder är för 

avvikelser från normalitet. Vid osäkerhet bör man därför utvärdera huruvida datamaterialet är 

normalfördelat eller ej. 

 

Det finns många metoder för att undersöka om ett datamaterial är normalfördelat. Det finns 

visuella metoder som analys av histogram och kvantil-kvantil diagram, det finns också ett 

flertal formella normalitetstest, något den här uppsatsen fokuserar på. Formella 

normalitetstest är lämpliga att studera då de har en högre reliabilitet jämfört med visuella 

metoder som bygger på subjektiva bedömningar. 

 

Mer specifikt avser denna uppsats att primärt studera avrundningar av data och dess betydelse 

hos tre normalitetstest. Empiriska data är nästan alltid avrundade i någon utsträckning. I 
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praktiken sträcker sig dock behovet av exakthet inte utöver ett visst antal decimaler, beroende 

på vad som mäts. Teoretiskt sett finns det dock alltid ytterligare noggrannhet att hämta då det 

mellan två avrundade mätvärden matematiskt sett finns oändligt många tal med oändligt antal 

decimaler (Dahmström, 2011). Faktiska värden kan avrundas avsiktligt exempelvis på grund 

av att variabler kategoriseras eller så avrundas värden på grund av begränsning hos 

mätinstrument (Pearson, D’Agostino, & Bowman, 1977). 

 

I denna uppsats kommer vi presentera en simuleringsstudie som baseras på tre olika 

normalitetstest; Anderson-Darling, Jarque-Bera samt Shapiro-Wilk. Syftet är att jämföra 

testen och vilken betydelse storlek på avrundningar i kombination med olika 

stickprovsstorlekar har på sannolikheten för typ I-fel, ojusterad styrka samt justerad styrka. 
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2. Teori 

I följande avsnitt presenteras relevant teori som används som verktyg för utförandet av 

studien samt analys av resultat. 

2.1 Hypotesprövningar 

I den här studien kommer hypotesprövningar utföras på två typer av situationer, ena 

situationen är när nollhypotesen (att stickprovet kommer från en normalfördelad population) 

är sann. Den andra situationen är när nollhypotesen är falsk. Utifrån huruvida nollhypotesen 

är sann eller inte kommer sannolikheten för typ I-fel respektive styrka att mätas. 

Hypotesprövningen är formulerad på följande sätt: 

 

tickprovet kommer f rån en normalfördelad populationHo : S  

                tickprovet kommer ej f rån en normalfördelad populationHa : S  

 

Ett typ I-fel begås om nollhypotesen förkastas när nollhypotesen är sann. I den här uppsatsen 

innebär sannolikheten för typ I-fel sannolikheten att nollhypotesen att stickprovet kommer 

från en normalfördelad population förkastas när nollhypotesen är sann. Signifikansnivån för 

hypotesprövningen ska teoretiskt sett sammanfalla med sannolikheten för typ I-fel när 

stickprov från en normalfördelad population dras ett stort antal gånger. Används en 

signifikansnivå på 5% ska testet förkasta den sanna nollhypotesen i genomsnitt 5% av fallen 

(Körner, 2006). 

 

Styrka innebär i den här uppsatsen styrkan av påståendet under mothypotesen, att stickprovet 

inte kommer från en normalfördelad population. Styrkan av påståendet under mothypotesen 

är ett minus sannolikheten för ett typ II-fel, det vill säga sannolikheten att nollhypotesen 

förkastas när nollhypotesen är falsk.  
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2.2 Tre typer av normalitetstest 

I följande avsnitt presenteras de tre olika normalitetstest som kommer studeras. Vi har valt 

testen Anderson-Darling, Jarque-Bera och Shapiro-Wilk. Olika normalitetstest och framförallt 

olika familjer av normalitetstest är utformade på olika sätt och baseras på olika faktorer. Med 

målet om att få en bredare bild kring den eventuella påverkan avrundningar och 

stickprovsstorlek har på olika normalitetstest väljer vi tre test som redan är väl studerade och 

som vi anser vara representativa för sina respektive familjer av normalitetstest. Tidigare 

studier visar att när Anderson-Darling och Shapiro Wilk normalitetstest testats på 

asymmetriskt datamaterial har de presterat bäst för respektive familj (Yap & Sim, 2011). 

Även fast Jarque-Bera testet presterar bäst på symmetriska data (Noughabi & Arghami, 2011) 

har vi valt att inkludera testet för denna studie då vi vill inkludera ett momentbaserat test.  
 

Anderson-Darling testet är ett normalitetstest som tillhör familjen av normalitetstest som 

jämför den empiriska och den hypotetiska kumulativa distributionsfunktionen (CDF), ett så 

kallat EDF-test. Teststatistikan är uppställd enligt följande:  

  
där,  

  
där är den empiriska CDF:en och är den hypotetiska CDF:en (som följerF n F  

normalfördelningen). 

 

Testet jämför förenklat distansen i y-led mellan den empiriska och den hypotetiska CDF:en 

över alla värden på x vilket leder till beslut om nollhypotesen ska förkastas eller ej. 

Teststatistikan under nollhypotesen följer inte en specifik fördelning utan kritiska värden 

baseras på beräkningar från simuleringar. Teststatistikan förkastas då den överskrider ettA2  

visst kritiskt värde (Thode, 2002).  
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Jarque-Bera testet är ett normalitetstest som tillhör familjen momentbaserade normalitetstest 

där teststatistikan är uppställd enligt följande: 

  

där, 

  

 

där och är skattningar av det tredje och fjärde momentet,  är stickprovets medelvärdeμ︿3 μ︿4 x  

och är stickprovets varians.σ︿2  

 

Testet jämför hur väl skevhet och kurtosis, det vill säga tredje och fjärde momentet, hos det 

empiriska datamaterialet överensstämmer med de förväntade värdena hos 

normalfördelningen. Teststatistikan approximeras följa en - fördelning underx2
(2)  

nollhypotesen och nollhypotesen förkastas om teststatistikan överskrider ett visst kritiskt 

värde (Thode, 2002). 

 

Shapiro-Wilk testet är ett normalitetstest som tillhör familjen regressionsbaserade test. 

Teststatistikan är uppställd enligt följande: 

  

där är den i:te orderstatistikan,  är stickprovets medelvärde och ges av följande:x(i) x ai  

 

där  är en vektor av förväntade värden av orderstastikor hos en (m , ......, m )m =  1   n
T  

normalfördelning och är kovariansmatrisen av orderstastikorna.V   
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Testet är utformat på ett sätt som ska kunna identifiera avvikelser från normalitet genom att 

jämföra de empiriska orderstatistikorna med de förväntade orderstatistikorna hos en 

normalfördelad population. Teststatistikan under nollhypotesen följer inte en specifik 

fördelning utan kritiska värden baseras på simuleringar. Nollhypotesen förkastas om 

teststatistikan underskrider ett visst värde (Thode, 2002). 

2.3 Avrundningar 

När avrundningar ska studeras kan vi använda kvoten mellan standardavvikelsen hos den 

studerade variabeln och avrundningsintervallet i mätningarna (Pearson m.fl., 1977): 

 

 l = (standardavvikelse)/(avrundningsintervall)  

 

Mäter vi exempelvis IQ mäts värdet i heltal och standardavvikelsen hos variabeln är 15, detta 

resulterar i en avrundningskvot på 15. I sammanhanget att studera avrundningar är en variabel 

som mäts med en decimals noggrannhet med standardavvikelsen 1 ekvivalent med en 

likafördelad variabel som mäts med två decimalers noggrannhet med standardavvikelsen 0,1, 

då avrundningskvoten är densamma i båda fallen. Detta förhållningssätt till avrundningar 

ligger till grund för hur avrundningar kommer att studeras i den här uppsatsen. Vidare 

kommer kvoten i fortsättningen kallas “avrundningskvot” för enkelhetens skull. För att få en 

uppfattning om vilken betydelse olika storlekar på avrundningskvoter får på ett 

normalfördelat datamaterial, jämför figurerna i Appendix F. 
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3. Metod 

Monte Carlo metoden är en lämplig metod för att utföra den här typen av studie. Metoden 

innebär att vi drar upprepade stickprov från både normalfördelade och asymmetriskt 

fördelade populationer där normalitetstest utförs på varje stickprov och där p-värdet av varje 

test sparas. Genom att sätta en signifikansnivå kommer en tabell erhållas som visar andelen 

av stickproven där nollhypotesen förkastas respektive inte förkastas för de olika 

normalitetstesten. På det sättet kan sannolikheten för typ I-fel såväl som styrka mätas 

beroende på om populationen stickproven dras från är normalfördelad eller ej. Simuleringarna 

utförs i R (R 3.4.3) där följande paket har använts: ”DescTools”, “tseries”, “fGarch”, 

“goftest” och “MonteCarlo”. 

 

Metoden kommer att användas för att mäta sannolikhet för typ I-fel hos testen för fem olika 

stickprovsstorlekar, fyra olika avrundningskvoter samt kommer stickproven dras från en 

normalfördelad population (totalt 20 kombinationer av stickprov). Metoden kommer även 

användas för att mäta styrkan hos de olika testen för fyra olika stickprovsstorlekar, fyra olika 

avrundningskvoter samt kommer stickproven dras från fyra olika asymmetriska fördelningar 

(totalt 64 kombinationer av stickprov).  

3.1 De stora talens lag 

De stora talens lag är en sats inom sannolikhetsteorin som innebär att medelvärdet av ett stort 

antal oberoende observationer sannolikt är lokaliserat nära väntevärdet hos variabeln som 

undersöks. När Monte Carlo simuleringarna för denna uppsats utförs kommer de olika 

kombinationerna av stickprov upprepas 50 000 gånger vardera för att säkerställa att den 

sannolikhet för typ I-fel, ojusterad styrka och justerad styrka som erhålls ligger förhållandevis 

nära de sanna sannolikheterna. 

3.2 Val av stickprovsstorlekar 

De olika stickprovsstorlekarna (n) som valts till studien av typ I-fel är 10, 30, 50, 100 samt 

500 och de stickprovsstorlekar som valts för studien av ojusterad samt justerad styrka är 10, 

30, 50 samt 100. Anledningen till att ytterligare en stickprovsstorlek (n=500) är inkluderad i 
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studien av typ I-fel är att vi vill tydligare åskådliggöra den eventuella påverkan avrundningar 

har på sannolikheten för typ I-fel. Vidare motiveras de valda stickprovsstorlekarna av att vi 

vill studera relativt små stickprov då prövning av normalitet framförallt är viktigt på mindre 

stickprov. Däremot vill vi titta på ett bredare spann av stickprovsstorlekar för att kunna 

studera och jämföra hur de olika normalitetstesten presterar under olika förhållanden, ett 

spann mellan 10 och 100 bedömdes därför vara rimligt. 

3.3 Val av avrundningskvoter 

De olika avrundningskvoter (l) som valts är 5, 7, 10 och 15. I praktiken kommer värden 

genereras från olika fördelningar med en decimals noggrannhet där populationerna har 

standardavvikelsen 0,5, 0,7, 1 och 1,5, vilket leder till kvoterna ovan. I studien Pearson m.fl. 

(1977) utförde kunde de konstatera att för de normalitetstest de studerade hade 

avrundningskvoter av storlekar mellan 3 och 10 en substantiell påverkan på sannolikheten för 

typ I-fel. För avrundningskvoter över 10 var påverkan obetydlig. Deras slutsatser ligger till 

grund för de avrundningskvoter som valts för den här studien. 

3.4 Fördelningar 

När vi drar stickprov från normalfördelade populationer har vi valt att sätta medelvärdet till 0, 

standardavvikelsen till 0,5, 0,7, 1 respektive 1,5 och noggrannheten till en decimal.  

 

När vi drar stickprov från skev normalfördelad population har vi valt att sätta 

skevhetsparametern till 1,5, 2, 2,5 respektive 3. Dessa värden motsvarar approximativt 0,56, 

0,79, 0,88 och 0,92 i skevhet. Fördelningarna är illustrerade i Appendix A i form av 

densitetsgrafer. Vi har valt att sätta medelvärdet till 0, standardavvikelsen till 0,5, 0,7, 1 

respektive 1,5 och noggrannheten till en decimal. 

3.5 Skev normalfördelning 

Skev normalfördelning är en fördelning som kan ses som en förlängning av 

normalfördelningen och tillåter skevhet skild från noll. Medelvärde och standardavvikelse hos 

en skev normalfördelning är detsamma som för en motsvarande normalfördelning, samtidigt 

som framförallt skevhet men också kurtosis skiljer sig åt mellan fördelningarna. Då vi i denna 
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studie vill kontrollera standardavvikelse och skevhet hos den population vi drar stickprov från 

är skev normalfördelning en lämplig asymmetrisk fördelning att använda sig av. När vi i 

denna studie drar slumpmässiga stickprov från olika skeva normalfördelningar kommer vi att 

sätta medelvärdet lika med noll men ändra standardavvikelse och skevheten. Skevheten hos 

fördelningen påverkas när värdet hos skevhets-parametern “xi” förändras, som den betecknas 

i programmet R. I programmet gäller att ett värde på xi som är 1 eller -1 motsvarar 0 i skevhet 

hos populationen. Ett värde över 1 motsvarar positiv skevhet och ett värde som är mindre än 

-1 motsvarar negativ skevhet. Asymmetrin hos de olika skeva normalfördelningar som 

kommer användas för studien av styrka illustreras i Appendix A i form av densitetsdiagram. 

3.6 Signifikansnivå 

För att bestämma när testen ska förkasta nollhypotesen har vi satt signifikansnivån 5% för 

samtliga test av typ I-fel samt ojusterad styrka.  

3.7 Justerad styrka 

När styrkan hos olika test beräknas är det problematiskt att jämföra hur väl testen presterar 

om deras respektive sannolikhet för typ I-fel inte är densamma. Då får det test med högst 

sannolikhet för typ I-fel ett försprång när beräkningarna på styrka utförs vilket kan leda till 

felaktiga slutsatser vid jämförelse av testens prestation. För att åtgärda detta kan justerad 

styrka beräknas och användas för att göra mer rättvisa jämförelser mellan testen som jämförs. 

För att beräkna justerad styrka är en enkel lösning att beräkna sanna kritiska värden för testen 

genom Monte Carlo simuleringar och använda dem när styrkan hos testen beräknas (Zhang & 

Boos, 1994). 

I den här studien kommer p-värden genom Monte Carlo simuleringar beräknas för att ta fram 

beslutsregler för varje test för varje stickprovsstorlek och avrundningskvot, beslutsregler som 

när de appliceras kommer generera att typ I-fel på exakt 5% för varje test och för varje 

stickprovsstorlek samt avrundningskvot (se Appendix B för beslutsregler för p-värden). 

Dessa p-värden kommer användas när justerad styrka beräknas och resultatet kommer 

användas för att mer rättvist utvärdera hur de olika testen hanterar avvikelser från normalitet. 
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4. Resultat 

I följande avsnitt kommer resultaten från studien av sannolikhet för typ I-fel, ojusterad samt 

justerad styrka att presenteras. Observera att de grafiska jämförelserna mellan de olika testen 

baseras på tabellerna i Appendix C, D samt E. 

4.1 Sannolikhet för typ I-fel 

Figur 4.1 visar sannolikheten för typ I-fel hos testen Anderson-Darling, Jarque-Bera samt 

Shapiro-Wilk för olika stickprovsstorlekar och avrundningskvoter där grafernas kurvor är 

färgkodade efter den avrundningskvot de representerar. Som kan observeras ökar generellt 

sett sannolikheten för typ I-fel när stickprovsstorleken ökar, där Shapiro-Wilk ökar mest (se 

Appendix C för att jämföra exakta värden). Vidare verkar det finnas en differens mellan 

kurvorna hos både testet Anderson-Darling och Shapiro-Wilk, en skillnad som dessutom 

verkar öka när stickprovsstorleken ökar. Störst skillnad observeras mellan kurvorna som 

representerar l=5 och l=15 då stickprovsstorleken är 500. En mindre avrundningskvot verkar 

innebära en högre sannolikhet för typ I-fel för testen Anderson-Darling och Shapiro-Wilk. 

Däremot verkar det mönster som observeras för de nämnda testen inte gälla för Jarque-Bera 

då ingen markant skillnad mellan de olika kurvorna kan observeras för samtliga 

stickprovsstorlekar. Tittar vi på Tabell 3.2 i Appendix C kan vi även där observera att 

skillnaden mellan olika avrundningskvoter är näst intill obefintlig och den skillnad som finns 

verkar dessutom vara helt slumpmässig. Slutligen kan vi se att för Jarque-Bera närmar sig 

sannolikheten för typ I-fel det teoretiska värdet på 5% när stickprovsstorleken ökar samt för 

Anderson-Darling och Shapiro-Wilk är de kurvor med högst avrundningskvot belägna 

närmast det teoretiska värdet. 
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 Anderson-Darling                                                        Jarque-Bera   

 

                      Shapiro-Wilk 

 
Figur 4.1 - Sannolikhet för typ I-fel vid signifikansnivån 5% hos Anderson-Darling (grafen upp till vänster), 

Jarque-Bera (grafen upp till höger) samt Shapiro-Wilk (grafen nere till vänster). De olika 

avrundningskvoterna är färgkodade enligt figuren. 

4.2 Ojusterad styrka 

Nedan kommer resultaten från studien av ojusterad styrka att presenteras för de olika testen. 

För jämförelse kommer ojusterad styrka att presenteras för de olika testen då stickproven 

kommer från skev normalfördelade populationer med parametervärdet xi=1,5 respektive xi=3. 

I Appendix D återfinns tabeller med ojusterad styrka för de olika testen för samtliga 

asymmetriska fördelningar. 
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Anderson-Darling 

 

Jarque-Bera 

 

Shapiro-Wilk 

 

Figur 4.2 - Ojusterad styrka hos Anderson-Darling (Högst upp), Jarque-Bera (mitten) samt Shapiro-Wilk 

(längst ner) då populationen är skev normalfördelad med xi=1,5 (vänster) respektive xi=3 (höger) med 

signifikansnivån 5%. De olika avrundningskvoterna är färgkodade enligt figurerna.  

 

Figur 4.2 visar att den ojusterade styrkan hos Anderson-Darling ökar när stickprovsstorleken 

ökar för samtliga avrundningskvoter. Vidare kan en skillnad i styrka mellan de olika kurvorna 
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observeras, en skillnad som dessutom verkar öka när stickprovsstorleken ökar. Störst skillnad 

mellan kurvorna i båda graferna observeras mellan kurvorna l=5 och l=15 då 

stickprovsstorleken är 100. Figuren pekar på att både en större stickprovsstorlek samt en 

mindre avrundningskvot leder till ökad styrka. Mellan de två graferna visas starka likheter. 

Däremot är styrkan högre för samtliga stickprovsstorlekar och avrundningskvoter i den högra 

grafen. 
 

Figur 4.2 visar att den ojusterade styrkan hos Jarque-Bera i båda fallen ökar när 

stickprovsstorleken ökar och att styrkan är högre för samtliga stickprovsstorlekar i den högra 

grafen. Vidare kan observeras att i båda fallen verkar det inte finnas någon betydande skillnad 

i styrka mellan de olika kurvorna för respektive stickprovsstorlek. (Se Appendix D, Tabell 4.2 

och 4.11 för att jämföra värden). 
 

Figur 4.2 visar att styrkan hos Shapiro-Wilk ökar när stickprovsstorleken ökar. Vidare kan 

observeras att det finns en skillnad i styrka mellan de olika kurvorna och att skillnaden mellan 

kurvorna i den vänstra grafen ökar när stickprovsstorleken ökar. I högra grafen ökar 

skillnaden mellan kurvorna med ökad stickprovsstorlek för att sedan minska när styrkorna 

närmar sitt maximum, 100%, vilket är ett väntat resultat. Som i fallet Anderson-Darling 

verkar det som att större stickprovsstorlek och mindre avrundningskvot leder till ökad styrka 

för Shapiro-Wilk. 

4.3 Justerad styrka 

Nedan kommer resultaten från studien av justerad styrka att presenteras för de olika testen. 

För jämförelse kommer justerad styrka att presenteras för de olika testen då stickproven 

kommer från skev normalfördelade populationer med parametervärdet xi=1,5 respektive xi=3. 

I Appendix E återfinns tabeller med justerad styrka för de olika testen för samtliga 

asymmetriska fördelningar.  

 

När vi presenterar justerad styrka i form av grafer är den justerade styrkan för respektive test 

och stickprovsstorlek beräknad genom medelvärdet av den justerade styrkan för varje 

avrundningskvot för respektive test och stickprovsstorlek. Detta då variationen hos den 

 
 

15 



 

justerade styrkan är så liten för de olika avrundningskvoterna (se Appendix E) att en grafisk 

jämförelse av testen baserat på avrundningskvoterna inte hade varit praktisk. 

 

Figur 4.3 visar hur väl de olika normalitetstesten hanterar asymmetriska data genom måttet 

justerad styrka. I båda graferna (och tabellerna i Appendix E) kan vi observera att testet 

Shapiro-Wilk i samtliga fall har högst justerad styrka av testen, följt av Jarque-Bera och 

därefter Anderson-Darling. 

 

 
  

Figur 4.3 - Justerad styrka hos testen Anderson-Darling, Jarque-Bera och Shapiro-Wilk (enligt färgkodning) 

då populationen är skev normalfördelad med xi=1,5 (vänster) respektive xi=3 (höger).  
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5. Diskussion 

I 4.1 och 4.2 konstaterar vi att både sannolikheten för typ I-fel samt ojusterad styrka hos testet 

Anderson-Darling ökar när avrundningskvoten minskar samt när stickprovsstorleken ökar. 

Testet baseras på en jämförelse av den empiriska CDF:en (avrundad) och den hypotetiska 

CDF:en (ej avrundad). Som vi kan se i Appendix F observerar vi en större diskrepans mellan 

empirisk och hypotetisk CDF för lägre avrundningskvoter. Från detta kan slutsatsen dras att 

avrundningar påverkar både ojusterad styrka samt sannolikhet för typ I-fel hos testet då det är 

känt att en större diskrepans mellan empirisk och hypotetisk CDF leder till att testet enklare 

förkastar nollhypotesen att stickprovet kommer från en normalfördelad population. 

 

Vi observerar även ett en mer skevfördelad population leder till att nollhypotesen i regel 

oftare förkastas. Det resultatet är väntat då en mer skevfördelad population har en CDF som 

avviker mer från normalfördelningen jämfört med en mindre skevfördelad population, vilket 

leder till att nollhypotesen enklare förkastas. 

 

I 4.1 och 4.2 konstaterar vi att sannolikheten för typ I-fel samt ojusterad styrka hos testet 

Jarque-Bera inte påverkas nämnvärt av storleken hos de olika avrundningskvoterna. Vi kan 

däremot se att stickprovsstorleken och skevheten hos populationen har en liknande effekt på 

Jarque-Bera som på Anderson-Darling. Tittar vi på formeln för Jarque-Beras teststatistika ser 

vi att den baseras på stickprovsstorleken, skevheten och kurtosis hos stickprovet. Som kan 

observeras i Tabell 7.1 i Appendix G påverkar avrundningar inte kurtosis hos populationen 

nämnvärt. Detta förklarar varför avrundningar inte har någon påtaglig effekt på sannolikheten 

för typ I-fel samt ojusterad styrka. Däremot finns en tydlig påverkan av stickprovsstorlek samt 

skevhet hos populationen. Det kan förklaras av att en skev normalfördelning inte har samma 

kurtosis och skevhet som förväntas av en normalfördelning. Vidare är stickprovsstorleken en 

faktor i teststatistikan vilket leder att effekten av förändrad skevhet och kurtosis hos 

stickprovet ökar när stickprovsstorleken ökar vilket leder till att nollhypotesen enklare 

förkastas.  
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I 4.1 och 4.2 klargörs att sannolikheten för typ I-fel samt ojusterad styrka hos testet 

Shapiro-Wilk påverkas av avrundningar, stickprovsstorlek samt skevhet hos populationen 

stickproven är dragna från. Teststatistikan hos Shapiro-Wilk testet baseras förenklat på en 

jämförelse mellan orderstatistikor hos stickprovet och förväntade orderstatistikor hos en 

normalfördelning. När data avrundas påverkar det värdet på orderstatistikorna (se Appendix 

F), därför kan vi se att avrundningar har en effekt på Shapiro-Wilk testet. Det vi kan se är att 

en lägre avrundningskvot generellt leder till en ökad sannolikhet för typ I-fel samt ojusterad 

styrka, då en lägre avrundningskvot leder till större skillnad mellan uppmätta och förväntade 

orderstatistikor. 

 

Vidare kan vi se att om skevheten ökar hos den skev normalfördelade populationen 

stickproven dras ifrån så ökar även ojusterad styrka. Detta då en större skevhet leder till att 

orderstatistikorna avviker mer från de förväntade orderstatistikorna. 

 

När justerad styrka beräknats baseras den på beslutsregler för p-värden som tagits fram för att 

sannolikheten för typ I-fel ska bli exakt 5% för alla test över alla avrundningskvoter och 

stickprovsstorlekar. Detta för att kunna jämföra hur väl testen identifierar ett stickprov som ej 

normalfördelat på ett mer rättvist sätt. Vi har observerat att storleken på avrundningskvoten 

inte påverkar den justerade styrkan nämnvärt för samtliga test. Anledningen till detta verkar 

vara att den justerade styrkan är justerad för den effekt avrundningar har på styrka, men varför 

vi fortfarande ser en liten variation i justerad styrka för olika avrundningskvoter vet vi inte. 

Däremot kan vi använda resultatet till att jämföra hur väl testen identifierar ett datamaterial 

som ej normalfördelat. Det vi observerar i Figur 4.3 är att Shapiro-Wilk testet är överlägset de 

andra testen i sin förmåga att korrekt förkasta nollhypotesen när stickproven kommer från 

skev normalfördelade populationer. Testet är överlägset för alla asymmetriskt fördelade 

populationer vi studerat. Vi kan vidare se att Jarque-Bera hamnar strax efter Shapiro-Wilk och 

på sista plats hamnar Anderson-Darling som har en relativt låg justerad styrka för samtliga 

stickprovsstorlekar och fördelningar som testats.  
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6. Slutsats 

Vad det vi kommit fram till får för implikationer när man ska resonera kring vilket test som är 

lämpligast att använda sig av i olika situationer är svårt. Det vi kan konstatera är att 

Shapiro-Wilk och Anderson-Darling relativt enkelt förkastar nollhypotesen för små stickprov 

för de fördelningar vi studerat, medan Jarque-Bera svårare förkastar nollhypotesen. När det 

kommer till normalitetsprövningar kan det anses vara värre att inte förkasta en falsk 

nollhypotes jämfört med att förkasta en sann nollhypotes. Med det i åtanke, om man har ett 

litet stickprov som man vill bedöma om det kommer från en normalfördelad population eller 

ej kan det därför vara bättre/mindre riskfyllt att använda sig av testet Shapiro-Wilk eller 

Anderson-Darling istället för Jarque-Bera.  

 

Vidare har vi observerat att ett mer avrundat datamaterial leder till att testen Shapiro-Wilk och 

Anderson-Darling lättare förkastar nollhypotesen att stickproven kommer från 

normalfördelade populationer. Det är därmed inte särskilt skadligt med relativt kraftigt 

avrundat datamaterial då den allvarligaste risken för testen, risken för typ II-fel, minskar. 

Däremot ser vi att för större stickprov så leder kraftigare avrundningar till att sannolikheten 

för typ I-fel ökar dramatiskt hos Shapiro-Wilk och Anderson-Darling. Är avrundningskvoten 

liten och stickproven stora blir Shapiro-Wilk testet i princip obrukbart. Vi har observerat att 

för l=5 och n=500 är sannolikheten för typ I-fel runt 65% för Shapiro-Wilk. I det fallet är 

Jarque-Bera mer användbart då det inte påverkas av avrundningar och presterar mer 

balanserat (balansen mellan sannolikhet för typ I-fel och typ II-fel) när stickprovsstorleken är 

större. 

 

Resultatet av studien ligger ungefär i linje med det vi förväntade oss på förhand. Däremot är 

det överraskande att avrundningar inte påverkar kurtosis nämnvärt, något som resulterat i att 

Jarque-Bera inte påverkas nämnvärt. Vidare är det överraskande att den justerade styrkan inte 

påverkas nämnvärt av avrundningar, vilket vi inte har ett klart svar på.  

 

De slutsatser vi dragit om hur sannolikheten för typ I-fel och ojusterad styrka hos de olika 

testen påverkas av avrundningar och stickprovsstorlekar bedömer vi är förhållandevis 
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allmängiltiga, särskilt då slutsatserna motiveras av testens uppbyggnad. Det är däremot viktigt 

att poängtera att de slutsatser som dragits kring hur väl testen presterar gentemot varandra 

enbart gäller för de skeva normalfördelningar vi dragit stickprov från och de 

stickprovsstorlekar samt avrundningskvoter vi studerat. Drar vi andra typer av stickprov från 

exempelvis symmetriskt fördelade populationer med mer fokus på kurtosis skulle vi med 

största sannolikhet få ett annat resultat, vilket är något som skulle vara intressant att studera 

vidare. 

 

De potentiella felkällor som finns ligger framförallt i tolkningen av resultatet då vi inte 

beräknat konfidensintervall för våra mätningar. Det är då framförallt jämförelsen av 

sannolikhet för typ I-fel, ojusterad styrka samt justerad styrka för olika stickprovsstorlekar 

som kan ha påverkats. Däremot är det inget problem när vi jämför olika avrundningskvoter då 

vi har använt samma seed i simuleringarna. Detta innebär att de stickprov som genererats är 

likafördelade för de olika avrundningskvoterna för varje stickprovsstorlek, en jämförelse kan 

därmed göras direkt utan hjälp av konfidensintervall.  
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Appendix 

Appendix A - Illustration av asymmetriska fördelningar 

 

 
         Figur 1.1 - Densitetsdiagram över normalfördelning   Figur 1.2 - Densitetsdiagram över normalfördelning  

        (röd) och skev normalfördelning med xi=1,5 (block).   (röd) och skev normalfördelning med xi=2 (block). 

 

          Figur 1.3 - Densitetsdiagram över normalfördelning   Figur 1.4 - Densitetsdiagram över 

normalfördelning  

          (röd) och skev normalfördelning med xi=2,5 (block).  (röd)  och skev normalfördelning med xi=3 (block). 
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Appendix B - Beslutsregler för p-värden (justerad styrka) 

Tabell 2.1 - Beslutsregler för p-värden som ger en sannolikhet för typ I-fel på exakt 5% när de 
implementeras i studien av sannolikheten av typ I-fel hos Anderson-Darling testet. Respektive 
beslutsregel gäller för respektive stickprovsstorlek och avrundningskvot och kommer användas när 
justerad styrka beräknas. 

AD n=10 n=30 n=50 n=100 

l=5 0,04936283 0,04744479 0,04513705 0,04186913 

l=7 0,05043106 0,04880005 0,04751135 0,04549577 

l=10 0,05022371 0,0499787 0,04878998 0,0484638 

l=15 0,05057758 0,04998208 0,04884848 0,04920565 
 
Tabell 2.2 - Beslutsregler för p-värden som ger en sannolikhet för typ I-fel på exakt 5% när de 
implementeras i studien av sannolikheten av typ I-fel hos Jarque-Bera testet. Respektive beslutsregel 
gäller för respektive stickprovsstorlek och avrundningskvot och kommer användas när justerad styrka 
beräknas. 

JB n=10 n=30 n=50 n=100 

l=5 0,2900271 0,1106576 0,08317414 0,06621627 

l=7 0,2909806 0,1097647 0,08219307 0,06741895 

l=10 0,2913935 0,1088463 0,08065181 0,06748149 

l=15 0,2913278 0,1092166 0,08444739 0,0675565 
 
Tabell 2.3 - Beslutsregler för p-värden som ger en sannolikhet för typ I-fel på exakt 5% när de 
implementeras i studien av sannolikheten av typ I-fel hos Shapiro-Wilk testet. Respektive beslutsregel 
gäller för respektive stickprovsstorlek och avrundningskvot och kommer användas när justerad styrka 
beräknas. 

SW n=10 n=30 n=50 n=100 

l=5 0,0425287 0,03782205 0,03652465 0,0264485 

l=7 0,04662601 0,0426817 0,04310016 0,03632495 

l=10 0,04859565 0,04551326 0,04684312 0,04323066 

l=15 0,04954068 0,04689571 0,04973613 0,04726834 
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Appendix C - Sannolikhet för typ I-fel 
Tabell 3.1 - Sannolikhet för typ I-fel hos Anderson-Darling testet då det utförs på stickprov med olika 
stickprovsstorlekar (n) samt olika avrundningskvoter ( l ). 

AD n=10 n=30 n=50 n=100 n=500 

l=5 5,06% 5,28% 5,57% 6,13% 13,89% 

l=7 4,95% 5,12% 5,29% 5,54% 8,35% 

l=10 4,97% 5,00% 5,12% 5,23% 6,48% 

l=15 4,92% 5,00% 5,09% 5,12% 5,71% 
 
Tabell 3.2 - Sannolikhet för typ I-fel hos Jarque-Bera testet då det utförs på stickprov med olika 
stickprovsstorlekar (n) samt olika avrundningskvoter ( l ). 

JB n=10 n=30 n=50 n=100 n=500 

l=5 0,83% 3,08% 3,63% 4,19% 4,79% 

l=7 0,79% 3,08% 3,68% 4,15% 4,77% 

l=10 0,79% 3,05% 3,68% 4,15% 4,71% 

l=15 0,80% 3,07% 3,65% 4,18% 4,76% 
 
Tabell 3.3 - Sannolikhet för typ I-fel hos Shapiro-Wilk testet då det utförs på stickprov med olika 
stickprovsstorlekar (n) samt olika avrundningskvoter ( l ). 

SW n=10 n=30 n=50 n=100 n=500 

l=5 5,80% 6,59% 7,27% 9,19% 63,67% 

l=7 5,35% 5,84% 6,15% 6,74% 20,42% 

l=10 5,13% 5,50% 5,68% 5,74% 10,38% 

l=15 4,98% 5,32% 5,38% 5,27% 6,91% 
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Appendix D - Ojusterad styrka 
Tabell 4.1 - Styrka hos Anderson-Darling testet för respektive stickprovsstorlek (n) och 
avrundningskvot ( l ) där stickproven dragits från en skev normalfördelning med värde 1,5 hos 
skevhetsparametern. Hur fördelningen ser ut och hur den skiljer sig från normalfördelningen 
illustreras i Figur 1.1 i Appendix A. 

AD n=10 n=30 n=50 n=100 

l=5 5,97% 7,42% 9,41% 15,23% 

l=7 5,86% 7,22% 8,96% 13,82% 

l=10 5,85% 7,08% 8,72% 13,38% 

l=15 5,80% 7,05% 8,58% 13,01% 

 
Tabell 4.2 - Styrka hos Jarque-Bera testet för respektive stickprovsstorlek (n) och avrundningskvot 
( l ) där stickproven dragits från en skev normalfördelning med värde 1,5 hos skevhetsparametern. 
Hur fördelningen ser ut och hur den skiljer sig från normalfördelningen illustreras i Figur 1.1 i 
Appendix A. 

JB n=10 n=30 n=50 n=100 

l=5 1,70% 10,21% 17,82% 41,08% 

l=7 1,69% 10,4% 17,94% 41,41% 

l=10 1,71% 10,35% 17,96% 41,43% 

l=15 1,69% 10,32% 18,00% 41,50% 

 
Tabell 4.3 - Styrka hos Shapiro-Wilk testet för respektive stickprovsstorlek (n) och avrundningskvot  
( l ) där stickproven dragits från en skev normalfördelning med värde 1,5 hos skevhetsparametern. 
Hur fördelningen ser ut och hur den skiljer sig från normalfördelningen illustreras i Figur 1.1 i 
Appendix A. 

SW n=10 n=30 n=50 n=100 

l=5 9,11% 22,57% 37,56% 69,75% 

l=7 8,59% 21,35% 34,77% 65,12% 

l=10 8,35% 20,69% 33,59% 62,56% 

l=15 8,19% 20,22% 32,79% 61,22% 
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Tabell 4.4 - Styrka hos Anderson-Darling testet för respektive stickprovsstorlek (n) och 
avrundningskvot ( l ) där stickproven dragits från en skev normalfördelning med värde 2 hos 
skevhetsparametern. Hur fördelningen ser ut och hur den skiljer sig från normalfördelningen 
illustreras i Figur 1.2 i Appendix A. 

AD n=10 n=30 n=50 n=100 

l=5 6,62% 10,02% 14,49% 29,74% 

l=7 6,51% 9,74% 13,78% 27,38% 

l=10 6,47% 9,67% 13,47% 26,38% 

l=15 6,43% 9,54% 13,34% 25,86% 

 
Tabell 4.5 - Styrka hos Jarque-Bera  testet för respektive stickprovsstorlek (n) och avrundningskvot 
( l ) där stickproven dragits från en skev normalfördelning med värde 2 hos skevhetsparametern. Hur 
fördelningen ser ut och hur den skiljer sig från normalfördelningen illustreras i Figur 1.2 i Appendix 
A. 

JB n=10 n=30 n=50 n=100 

l=5 2,53% 18,01% 33,55% 75,77% 

l=7 2,49% 18,08% 33,77% 76,06% 

l=10 2,52% 18,13% 33,82% 76,22% 

l=15 2,49% 18,14% 33,83% 76,28% 

 
 
Tabell 4.6 - Styrka hos Shapiro-Wilk  testet för respektive stickprovsstorlek (n) och avrundningskvot  
( l ) där stickproven dragits från en skev normalfördelning med värde 2 hos skevhetsparametern. Hur 
fördelningen ser ut och hur den skiljer sig från normalfördelningen illustreras i Figur 1.2 i Appendix 
A. 

SW n=10 n=30 n=50 n=100 

l=5 13,55% 43,38% 69,68% 96,78% 

l=7 12,96% 41,64% 67,03% 95,47% 

l=10 12,52% 40,41% 65,67% 94,73% 

l=15 12,41% 40,02% 64,89% 94,35% 
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Tabell 4.7 - Styrka hos Anderson-Darling testet för respektive stickprovsstorlek (n) och 
avrundningskvot ( l ) där stickproven dragits från en skev normalfördelning med värde 2,5 hos 
skevhetsparametern. Hur fördelningen ser ut och hur den skiljer sig från normalfördelningen 
illustreras i Figur 1.3 i Appendix A. 

AD n=10 n=30 n=50 n=100 

l=5 7,01% 11,70% 17,87% 38,47% 

l=7 7,01% 11,46% 17,07% 36,06% 

l=10 6,93% 11,25% 16,68% 34,86% 

l=15 6,92% 11,15% 16,50% 34,26% 

 
Tabell 4.8 - Styrka hos Jarque-Bera  testet för respektive stickprovsstorlek (n) och avrundningskvot  
( l ) där stickproven dragits från en skev normalfördelning med värde 2,5 hos skevhetsparametern. 
Hur fördelningen ser ut och hur den skiljer sig från normalfördelningen illustreras i Figur 1.3 i 
Appendix A. 

JB n=10 n=30 n=50 n=100 

l=5 3,03% 21,99% 42,03% 87,34% 

l=7 3,08% 22,13% 42,16% 87,60% 

l=10 3,12% 22,21% 42,25% 87,80% 

l=15 3,11% 22,25% 42,35% 87,90% 

 
Tabell 4.9 - Styrka hos Shapiro-Wilk  testet för respektive stickprovsstorlek (n) och avrundningskvot  
( l ) där stickproven dragits från en skev normalfördelning med värde 2,5 hos skevhetsparametern. 
Hur fördelningen ser ut och hur den skiljer sig från normalfördelningen illustreras i Figur 1.3 i 
Appendix A. 

SW n=10 n=30 n=50 n=100 

l=5 16,19% 55,53% 83,67% 99,57% 

l=7 15,68% 53,59% 81,47% 99,33% 

l=10 15,26% 52,51% 80,50% 99,18% 

l=15 15,00% 51,86% 79,76% 99,06% 
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Tabell 4.10 - Styrka hos Anderson-Darling testet för respektive stickprovsstorlek (n) och 
avrundningskvot ( l ) där stickproven dragits från en skev normalfördelning med värde 3 hos 
skevhetsparametern. Hur fördelningen ser ut och hur den skiljer sig från normalfördelningen 
illustreras i Figur 1.4 i Appendix A. 

AD n=10 n=30 n=50 n=100 

l=5 7,30% 12,62% 19,66% 43,84% 

l=7 7,14% 12,29% 18,82% 41,20% 

l=10 7,12% 12,13% 18,45% 39,90% 

l=15 7,07% 12,00% 18,26% 39,19% 

 
Tabell 4.11 - Styrka hos Jarque-Bera  testet för respektive stickprovsstorlek (n) och avrundningskvot  
( l ) där stickproven dragits från en skev normalfördelning med värde 3 hos skevhetsparametern. Hur 
fördelningen ser ut och hur den skiljer sig från normalfördelningen illustreras i Figur 1.4 i Appendix 
A. 

JB n=10 n=30 n=50 n=100 

l=5 3,38% 24,12% 46,19% 91,45% 

l=7 3,39% 24,28% 46,36% 91,70% 

l=10 3,74% 24,32% 46,41% 91,79% 

l=15 3,41% 24,36% 46,60% 91,86% 

 
Tabell 4.12 - Styrka hos Shapiro-Wilk  testet för respektive stickprovsstorlek (n) och avrundningskvot  
( l ) där stickproven dragits från en skev normalfördelning med värde 3 hos skevhetsparametern. Hur 
fördelningen ser ut och hur den skiljer sig från normalfördelningen illustreras i Figur 1.4 i Appendix 
A. 

SW n=10 n=30 n=50 n=100 

l=5 17,73% 61,79% 89,23% 99,93% 

l=7 16,81% 59,83% 87,52% 99,84% 

l=10 16,47% 58,80% 86,62% 99,79% 

l=15 16,35% 58,35% 86,08% 99,75% 
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Appendix E - Justerad styrka 
Tabell 5.1 - Justerad styrka hos Anderson-Darling testet för respektive stickprovsstorlek (n) och 
avrundningskvot ( l ) när respektive beslutsregel presenterad i Tabell 2.1 applicerats. Stickproven är 
dragna  från en skev normalfördelning med värde 1,5 hos skevhetsparametern. Hur fördelningen ser 
ut och hur den skiljer sig från normalfördelningen illustreras i Figur 1.1 i Appendix A. 

AD n=10 n=30 n=50 n=100 

l=5 5,88% 7,03% 8,56% 12,97% 

l=7 5,91% 7,07% 8,56% 12,79% 

l=10 5,87% 7,08% 8,52% 12,98% 

l=15 5,88% 7,05% 8,41% 12,83% 

 
Tabell 5.2 - Justerad styrka hos Jarque-Bera testet för respektive stickprovsstorlek (n) och 
avrundningskvot ( l ) när respektive beslutsregel presenterad i Tabell 2.2 applicerats. Stickproven är 
dragna  från en skev normalfördelning med värde 1,5 hos skevhetsparametern. Hur fördelningen ser 
ut och hur den skiljer sig från normalfördelningen illustreras i Figur 1.1 i Appendix A. 

JB n=10 n=30 n=50 n=100 

l=5 7,62% 15,12% 22,49% 46,06% 

l=7 7,78% 15,10% 22,38% 46,73% 

l=10 7,76% 15,11% 22,35% 46,76% 

l=15 7,74% 15,10% 22,79% 46,85% 

 
Tabell 5.3 - Justerad styrka hos Shapiro-Wilk testet för respektive stickprovsstorlek (n) och 
avrundningskvot ( l ) när respektive beslutsregel presenterad i Tabell 2.3 applicerats. Stickproven är 
dragna  från en skev normalfördelning med värde 1,5 hos skevhetsparametern. Hur fördelningen ser 
ut och hur den skiljer sig från normalfördelningen illustreras i Figur 1.1 i Appendix A. 

SW n=10 n=30 n=50 n=100 

l=5 7,92% 18,97% 32,22% 59,34% 

l=7 8,16% 19,26% 32,45% 59,85% 

l=10 8,14% 19,52% 32,56% 60,15% 

l=15 8,12% 19,46% 32,70% 60,33% 
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Tabell 5.4 - Justerad styrka hos Anderson-Darling testet för respektive stickprovsstorlek (n) och 
avrundningskvot ( l ) när respektive beslutsregel presenterad i Tabell 2.1 applicerats. Stickproven är 
dragna  från en skev normalfördelning med värde 2 hos skevhetsparametern. Hur fördelningen ser ut 
och hur den skiljer sig från normalfördelningen illustreras i Figur 1.2 i Appendix A. 

AD n=10 n=30 n=50 n=100 

l=5 6,53% 9,57% 13,24% 25,79% 

l=7 6,56% 9,56% 13,22% 25,58% 

l=10 6,50% 9,67% 13,19% 25,80% 

l=15 6,49% 9,54% 13,09% 25,58% 

 
Tabell 5.5 - Justerad styrka hos Jarque-Bera testet för respektive stickprovsstorlek (n) och 
avrundningskvot ( l ) när respektive beslutsregel presenterad i Tabell 2.2 applicerats. Stickproven är 
dragna  från en skev normalfördelning med värde 2 hos skevhetsparametern. Hur fördelningen ser ut 
och hur den skiljer sig från normalfördelningen illustreras i Figur 1.2 i Appendix A. 

JB n=10 n=30 n=50 n=100 

l=5 10,28% 25,50% 41,28% 80,93% 

l=7 10,39% 25,53% 41,22% 81,51% 

l=10 10,52% 25,57% 40,95% 81,68% 

l=15 10,46% 25,57% 41,98% 81,87% 

 
 
Tabell 5.6 - Justerad styrka hos Shapiro-Wilk testet för respektive stickprovsstorlek (n) och 
avrundningskvot ( l ) när respektive beslutsregel presenterad i Tabell 2.3 applicerats. Stickproven är 
dragna  från en skev normalfördelning med värde 2 hos skevhetsparametern. Hur fördelningen ser ut 
och hur den skiljer sig från normalfördelningen illustreras i Figur 1.2 i Appendix A. 

SW n=10 n=30 n=50 n=100 

l=5 11,97% 38,10% 64,23% 93,90% 

l=7 12,32% 38,67% 64,49% 93,89% 

l=10 12,26% 38,77% 64,52% 93,99% 

l=15 12,33% 38,80% 64,81% 94,05% 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

30 



 

Tabell 5.7 - Justerad styrka hos Anderson-Darling testet för respektive stickprovsstorlek (n) och 
avrundningskvot ( l ) när respektive beslutsregel presenterad i Tabell 2.1 applicerats. Stickproven är 
dragna  från en skev normalfördelning med värde 2,5 hos skevhetsparametern. Hur fördelningen ser 
ut och hur den skiljer sig från normalfördelningen illustreras i Figur 1.3 i Appendix A. 

AD n=10 n=30 n=50 n=100 

l=5 6,98% 11,21% 16,37% 34,19% 

l=7 7,06% 11,20% 16,31% 33,93% 

l=10 6,95% 11,25% 16,35% 34,20% 

l=15 6,99% 11,14% 16,21% 33,92% 

 
Tabell 5.8 - Justerad styrka hos Jarque-Bera testet för respektive stickprovsstorlek (n) och 
avrundningskvot ( l ) när respektive beslutsregel presenterad i Tabell 2.2 applicerats. Stickproven är 
dragna  från en skev normalfördelning med värde 2,5 hos skevhetsparametern. Hur fördelningen ser 
ut och hur den skiljer sig från normalfördelningen illustreras i Figur 1.3 i Appendix A. 

JB n=10 n=30 n=50 n=100 

l=5 12,07% 30,89% 51,01% 91,26% 

l=7 12,12% 30,84% 51,02% 91,68% 

l=10 12,12% 30,74% 50,70% 91,78% 

l=15 12,23% 30,91% 51,74% 91,83% 

 
Tabell 5.9 - Justerad styrka hos Shapiro-Wilk testet för respektive stickprovsstorlek (n) och 
avrundningskvot ( l ) när respektive beslutsregel presenterad i Tabell 2.3 applicerats. Stickproven är 
dragna  från en skev normalfördelning med värde 2,5 hos skevhetsparametern. Hur fördelningen ser 
ut och hur den skiljer sig från normalfördelningen illustreras i Figur 1.3 i Appendix A. 

SW n=10 n=30 n=50 n=100 

l=5 14,50% 49,95% 79,38% 98,92% 

l=7 14,92% 50,51% 79,43% 98,96% 

l=10 14,92% 50,65% 79,56% 99,00% 

l=15 14,91% 50,62% 79,69% 98,97% 
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Tabell 5.10 - Justerad styrka hos Anderson-Darling  testet för respektive stickprovsstorlek (n) och 
avrundningskvot ( l ) när respektive beslutsregel presenterad i Tabell 2.1 applicerats. Stickproven är 
dragna  från en skev normalfördelning med värde 3 hos skevhetsparametern. Hur fördelningen ser ut 
och hur den skiljer sig från normalfördelningen illustreras i Figur 1.4 i Appendix A. 

AD n=10 n=30 n=50 n=100 

l=5 7,22% 12,05% 18,13% 39,14% 

l=7 7,21% 12,04% 18,06% 38,74% 

l=10 7,16% 12,13% 18,13% 39,07% 

l=15 7,16% 12,00% 17,96% 38,79% 

 
Tabell 5.11 - Justerad styrka hos Jarque-Bera testet för respektive stickprovsstorlek (n) och 
avrundningskvot ( l ) när respektive beslutsregel presenterad i Tabell 2.2 applicerats. Stickproven är 
dragna  från en skev normalfördelning med värde 3 hos skevhetsparametern. Hur fördelningen ser ut 
och hur den skiljer sig från normalfördelningen illustreras i Figur 1.4 i Appendix A. 

JB n=10 n=30 n=50 n=100 

l=5 12,94% 33,65% 55,73% 94,40% 

l=7 12,98% 33,72% 55,95% 94,78% 

l=10 12,98% 33,58% 55,53% 94,97% 

l=15 13,08% 33,70% 56,66% 94,99% 

 
Tabell 5.12 - Justerad styrka hos Shapiro- testet för respektive stickprovsstorlek (n) och 
avrundningskvot ( l ) när respektive beslutsregel presenterad i Tabell 2.3 applicerats. Stickproven är 
dragna  från en skev normalfördelning med värde 3 hos skevhetsparametern. Hur fördelningen ser ut 
och hur den skiljer sig från normalfördelningen illustreras i Figur 1.4 i Appendix A. 

SW n=10 n=30 n=50 n=100 

l=5 15,69% 56,34% 85,66% 99,72% 

l=7 16,11% 56,68% 85,82% 99,73% 

l=10 16,18% 57,08% 85,84% 99,72% 

l=15 16,24% 57,07% 86,02% 99,72% 
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Appendix F - Illustration av CDF för olika avrundningskvoter 

 

Figur 6.1 - Illustrering av den kumulativa distributionsfunktionen hos en normalfördelning med medelvärde 

0 och standardavvikelse 0,5 (svart) samt den kumulativa fördelningen hos samma fördelning fast med 

avrundningskvoten 5 (blå). 

 

 
Figur 6.2 - Illustrering av den kumulativa distributionsfunktionen hos en normalfördelning med medelvärde 

0 och standardavvikelse 0,7 (svart) samt den kumulativa fördelningen hos samma fördelning fast med 

avrundningskvoten 7 (blå). 
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Figur 6.3 - Illustrering av den kumulativa distributionsfunktionen hos en normalfördelning med medelvärde 

0 och standardavvikelse 1 (svart) samt den kumulativa fördelningen hos samma fördelning fast med 

avrundningskvoten 10 (blå). 

 

 

 
Figur 6.4 - Illustrering av den kumulativa distributionsfunktionen hos en normalfördelning med medelvärde 

0 och standardavvikelse 1,5 (svart) samt den kumulativa fördelningen hos samma fördelning fast med 

avrundningskvoten 15 (blå). 
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Appendix G - Kurtosis hos avrundade data 

 
Tabell 7.1 - Kurtosis hos normalfördelade populationer som är avrundade enligt vänstra kolumnen. Kurtosis 

hos varje population baseras på 10 miljoner slumpmässigt dragna observationer. 

Avrundingskvot Kurtosis 

l=5 3,0014 

l=7 3,0010 

l=10 3,0000 

l=15 3,0011 
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