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Sammanfattning

Att testa hypoteser är något som många människor och företag är intres-

serade av i dagens samhälle då möjligheterna att samla ihop stora stickprov

att analysera, är många. För att kunna utföra test på ett lämpligt vis krävs

att kunskaper inom testteori �nns, för utan dessa är det lätt att använda fel

slags tester samt feltolka resultat. Ett testresultat bygger oftast på antingen

huruvida en viss signi�kansnivå har uppnåtts eller ej, eller på ett mer �ytande

p-värde. Det senare ses som mått på bevis mot en hypotes medan en signi�-

kansnivå gör att vi antingen förkastar en hypotes eller ej. I arbetet tas dessa

två synsätt upp och en större fördjupning görs kring p-värdet då det visar sig

att detta värde även är en stokastisk variabel med olika fördelningar beroende

på vilken hypotes som är den sanna.

En historisk överblick �nns med för att bland annat påvisa att varierande

åsikter om olika testteorier länge har funnits. Här nämns framförallt R.A.

Fisher, Jerzy Neyman och Egon Pearson. Vidare ges en utblick om test i all-

mänhet och hur dessa ska användas på ett bra sätt så att antalet feltolkningar

ska bli så få som möjligt. Det tas även upp historik och synpunkter kring den

mest kända signi�kansnivån 0.05.

Fördelar respektive nackdelar med signi�kansnivåer och p-värden tas upp för

att man som läsare själv ska kunna ska�a sig en uppfattning om vad som är

lämpligast att använda sig av.
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1 Inledning

Att analysera statistik är ingen enkel uppgift att utföra. Ofta används olika tester
som en del av denna analysering utav stickprov. För att utföra ett test krävs att
man först har en lämplig hypotes att utgå ifrån. Därefter går det att undersöka
om denna hypotes kan vara rimlig att anta eller inte. Ett mått på hur pass orimlig
en hypotes är kan vi kalla för p-värdet. Om detta p-värde är signi�kant, det vill
säga ligger under en bestämd signi�kansnivå så förkastas hypotesen. Mer om test
generellt �nns att läsa i kapitel 2.

Hur test skall utföras och hur testresultat skall tolkas är en fråga som många av
de som utnyttjar olika test inte kan svara på. Nuförtiden är det enkelt att utföra ett
test med en dator. Men det är svårt att veta om det är rätt slags test som har utförts
och om tolkningen har blivit den sanna. Detta problem är en av anledningarna till
varför detta arbete har kommit till.

Denna uppsats är en fördjupning inom området som rör p-värden och signi�-
kansnivåer. De�nitionerna och skillnaderna mellan dessa två approacher tas upp.
Närmare bestämt så tas de bestämda signi�kansnivåerna, ofta kallade för α-nivåer,
upp i kapitel 3. Om p-värdet med dess olika fördelningar görs ett särskilt djupdyk
i kapitel 4. Dessa p-värden är ju inte bara värden utan även slumpvariabler som
innehåller massvis av information. En annan fråga av intresse är när ett p-värde
kan anses vara signi�kant eller ej. En signi�kansnivå borde vara en smakfråga men
så är ofta icke fallet. Detta leder till att vi ställer oss frågan: Var kommer den näst
intill berömda signi�kansnivån på 5 % ifrån? Om detta och mera tas upp i kapitel
5, Historik.

Vidare i kapitel 6 så tas vanliga fel som kan göras, upp. Det skrivs även om olika
idéer rörande hur test egentligen borde utföras. Detta är dock en stor fråga som inte
kan besvaras på ett enkelt vis i en sådan här uppsats.

Ett mål med detta arbete är även att få en egen uppfattning om vilken metod
som jag tycker är att föredra. I kapitel 7 �nns en diskussion kring mina åsikter om
p-värde och signi�kansnivåer. Fördelar och nackdelar med båda approacherna tas
upp.
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2 Testning av hypoteser

Hypoteser av olika slag förekommer inom vitt spridda områden i dagens samhälle.
Ordet hypotes innebär just att ett antagande om verkligheten existerar, vilket tros
vara sant. Det är dock ingen säkerhet att detta antagande faktiskt stämmer. Men
vi vill veta med så pass stor sannolikhet som möjligt att hypotesen är sann innan
vi tror på den. Det beror bland annat på att det nuförtiden dyker upp �ertalet nya
hypoteser hela tiden, bland annat när ett företag tillverkat en ny produkt. De anser
då att denna produkt är en förbättring utav de produkter som tidigare funnits på
marknaden. Men som en eventuell köpare av denna vara känns det bra om dessa
hypoteser om förbättring har undersökts på ett tillförlitlig vis.

För att undersöka om en viss hypotes verkar stämma eller ej, används ofta ett
test. Ett sådant bygger på en modell beroende utav ett antal antaganden om verklig-
heten. Denna modell kommer aldrig att stämma till punkt och pricka, men ett test
kan ändå vara tillräckligt bra för att kunna återge en bild av verkligheten. Att test
inte alltid stämmer överrens med vår omvärld beror på att värdena som samlats in
är slumpmässiga, till exempel så kan slumpen göra att alla värden vi samlar in råkar
vara högre än vad de vanligtvis brukar vara. Om sådana värden skulle användas i
ett test kan testet komma att visa på att en felaktig hypotes är sann. Detta går inte
att komma ifrån eftersom alla testresultat bygger på slumpen. För att så gott det
går inte tro på felaktiga testresultat kan sannolikheten att ett utfört test visar fel
resultat, räknas ut. Med full säkerhet kan vi aldrig veta om ett testresultat ger den
sanna bilden av vår omvärld. Vi får nöja oss med att veta ungefär hur många test
som faktiskt ger felaktiga utslag på lång sikt.

Ett statistiskt test bygger oftast på två olika hypoteser, en hypotes som vi vill
försöka visa och den andra hypotesen bör då exempelvis vara dess motsats, detta
är dock inte alltid fallet. I de �esta test utgår vi från nollhypotesen H0 som vi
vill försöka förkasta på bekostnad av den alternativa hypotesen H1. Nollhypotesen
brukar vara en så pass neutral hypotes som möjligt, till exempel att två läkemedel
ger lika bra e�ekt. Vad som är neutralt är inte alltid en lätt fråga, det beror lite på
vad som mäts. Ett vanligt fall är dock att låta den alternativa hypotesen, H1, vara
den hypotes som man är intresserad av att visa. För om en förkastning av H0 kan
ske så �nns bevis mot att nollhypotesen ej stämmer. Om vi hade gjort tvärtom och
låtit nollhypotesen vara den hypotes som vi vill visa, så kan vi inte helt tro att den
är sann då den inte förkastas. H0 kan då endast accepteras. Vid ett sådant resultat
kan vi bara säga att datat stämde överrens med nollhypotesen men det kan även
�nnas andra hypoteser som hade gett samma resultat. Vi kan alltså inte påstå att
nollhypotesen är sann när den inte förkastas. [7]

Vad krävs då för att kunna avgöra om en hypotes ska förkastas eller möjligen
accepteras? Till detta beslut bör lämpligen ett test användas vilket ska bygga på ett
(eller �era) stickprovs insamlade värden.

De�nition 1. Ett slumpmässigt stickprov, x, består av n stycken slumpmässiga vär-
den sådana att x = (x1, ..., xn). Dessa värden är observationer från de oberoende och
likafördelade stokastiska variablerna X1, ..., Xn, vilka sägs komma från en fördelning
F. [5]
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För att kunna använda ett stickprov till ett test, görs någon form av funktion
utav de stokastiska variablerna. Denna funktion som bildas ger upphov till stick-
provsvariabeln T (X). I test används även observationen av denna variabel, kallad
testvariabeln, vilken bygger på värdena från stickprovet. Testvariabeln brukar note-
ras som T (x) eller tobs.

Under vår nollhypotes så antar vi att stickprovet kommer från en känd fördelning
vilken kommer att göra det möjligt att hitta fördelningen för även variabeln T (X).
Till exempel kan vi ha ett stickprov utifrån en normalfördelning med parametrarna
µ = 0 och σ2 = 1. Utifrån detta så fås en fördelning för T (X) och vi kan undersöka
om tobs är ett typiskt värde i avseende med T (X)'s fördelning. Om det är tillräckligt
långt från ett typvärde �nns bevis mot nollhypotesen och en förkastning av H0

kan ske. Däremot om värdet på testvariabeln ligger i mitten av stickprovsvariabelns
fördelning så är datat överensstämmande med nollhypotesen. Det �nns då ingen
anledning att förkasta nollhypotesen. [7] [5]

De�nition 2. Ett stickprovs okända fördelning F, kallas för den sanna fördelningen.

Variablerna X1, ..., Xn kommer att agera på olika sätt beroende på vilken för-
delning F som de kommer ifrån. Hypoteserna H0 och H1 beskriver olika möjliga
fördelningar eller mängder av fördelningar som variablerna och därmed även T (X)
kan komma ifrån. Detta för med sig att sannolikheter för T (X) kommer att få olika
värden beroende på vilken hypotes som är den sanna, det vill säga vilken hypotes
som innehåller den sanna fördelningen F .

De�nition 3. I de fall då H0 är den sanna hypotesen används sannolikhetsmåttet
PH0. I de fall då H1 är den sanna hypotesen används sannolikhetsmåttet PH1.

Denna de�nition används för att kunna urskilja vad för antaganden som har
gjorts innan en sannolikhet räknas ut. Det vill säga vilken hypotes som har antagits
vara den sanna.

För att veta var gränsen går för när vi kan förkasta en hypotes och när vi inte
kan göra det, anges ett så kallat kritiskt område C. Om testvariabeln tobs ligger inom
detta område så förkastas nollhypotesen. Annars sker ingen förkastning. [5]

Om tobs ∈ C förkasta H0.

Om tobs /∈ C förkasta ej H0.

Hypoteser kan ha olika utseende, antingen så är de enkla eller så är de sam-
mansatta. Exempel på detta är hypoteserna X ∈ N(0, 1) och Y ∈ N(µ, 1) där den
första hypotesen anger en exakt fördelning och är enkel, medan den andra hypote-
sen anger en mängd av normalfördelningar och är därmed sammansatt. Det enklaste
fallet av hypoteser är när båda hypoteserna är enkla. Då vet man att antingen är
fördelningen som är angiven i nollhypotesen sann eller så är fördelningen som är
angiven i den alternativa hypotesen sann. Då kan dessa fördelningar jämföras och
det går att se vilken som är rimligast att vara den sanna fördelningen. Detta fall
hör dock ej till vanligheterna. Det mest frekventa skeendet är då nollhypotesen är
enkel och den alternativa hypotesen är sammansatt. Till exempel kan nollhypotesen
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vara att stickprovet kommer ifrån en speci�k normalfördelning med µ = 0 medan
den alternativa hypotesen endast säger att stickprovet kommer ifrån en normalför-
delning, med µ 6= 0. Då inser vi att det inte är lika enkelt att jämföra hypoteserna
mot varandra. [21]

3 Test med bestämd signi�kansnivå

Innan utförandet av ett test anser en del utförare att en speci�k signi�kansnivå ska
väljas ut. Den brukar även kallas för felrisken och betecknas med α.

De�nition 4. α = PH0(Förkasta H0) eller α = PH0(T (X) ∈ C)

Felrisken α är alltså sannolikheten att förkasta nollhypotesen trots att denna är
sann. Då förstår man att α bör väljas litet eftersom H1 är den hypotes som ska
tros på i de fall då nollhypotesen förkastas. Vanligt är att denna felrisk sätts till
α = 0.05. Alltså att en felrisk på fem procent godtas vilket medför att i genomsnitt
ett test av tjugo blir felaktigt. När ett värde på α har bestämts så måste som lägst
denna nivå uppnås för att en nollhypotes ska få förkastas. α kallas även fel av typ I.
[5] [17]

Det �nns även en till typ av fel som kan göras. Nämligen att inte förkasta H0

trots att den alternativa hypotesen stämmer.

De�nition 5. β = PH1(Ej förkasta H0) eller β = PH1(T (X) /∈ C)

Detta betyder att β, även kallat fel av typ II, är sannolikheten att inte förkasta
nollhypotesen trots att det är den alternativa hypotesen som är sann. Detta fel bru-
kar dock inte ses som lika farligt. För om vi inte förkastar nollhypotesen så betyder
det inte att vi tror på H0. Vi hade bara inte tillräckligt med bevis för att förkasta
nollhypotesen.

Här följer en sammanfattning av de olika typerna av fel:
H0 sann H0 falsk

förkasta H0 fel av typ I inget fel
ej förkasta H0 inget fel fel av typ II

[20]

I vissa typer av test, bland annat så kallade Neyman-Pearson test så vill man hålla
dessa fel på så låga nivåer som möjligt. Ett godtagbart värde för α �xeras då och
därefter väljs den lägsta möjliga nivån på β ut. För att kunna förkasta en hypotes
ska då båda dessa nivåer ha uppnåtts. Det viktigaste felet anses vara fel av typ I,
därför väljs denna nivå först, därefter försöker man göra nivån på β så låg som möj-
ligt. Den signi�kansnivå som bestäms för α betyder även något för β. Ju mindre α
är, desto större blir β. Om vi vill ha α = 0 så kommer det ge att β = 1 och tvärtom.
[8] Jag beskriver dock inte vidare här hur man �nner nivån på β efter att ha valt
ett värde på α, men en tumregel är att ju �er värden som �nns i stickprovet desto
mindre går det att göra värdet på β.
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För att lättare förstå sig på dessa två sannolikheter illustrerar jag det med ett
exempel.

Exempel 1 (α- och β-illustration)
Antag att vi har ett stickprov som under nollhypotesen är N(0, 1)-fördelat och un-
der den alternativa hypotesen är N(3, 1)-fördelat. Då kommer felen att se ut som i
�gur 1. Vi ser till vänster i grafen täthetsfunktionen för en N(0, 1)-fördelad variabel
och till höger täthetsfunktionen för en N(3, 1)-fördelad variabel. Värdet på α har
bestämts till 0.05 och genom kvantilen λ0.05 har värdet kunnat placeras ut i grafen.
Vid samma kvantilvärde börjar arean för β illustreras vars värde då blir 0.0869. [6]
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Figur 1: α=0.05 och β=0.0869 illustrerat i samma graf.

Vi behöver nu en de�nition för styrkan på ett test och då använder vi oss av
sannolikhetsmåttet Pθ, vilket är ett sannolikhetsmått som förklarar vilken av hy-
poteserna som är sann. Om Pθ0 gäller så är H0 sann och om Pθ1 gäller så är H1

sann.

De�nition 6. Styrkan på ett test betecknas h(θ)	Pθ(Förkasta H0).

I tester där både sannolikheten α och sannolikheten β analyseras så sägs det att
man vill kontrollera styrkan för testet. Styrkan är enligt de�nitionen ovan sannolik-
heten att förkasta nollhypotesen. Under H0 så är denna sannolikhet lika med α som
man vill hålla så liten som möjligt. Däremot under H1 är sannolikheten lika med
1−β vilken ska hållas så hög som möjligt. [2]. Detta gäller om hypoteserna är enkla.

3.1 Olika typer av test

Det �nns en mängd olika typer av tester. De har alla olika fördelar och nackdelar när
de ska utföras. Här har jag valt att dela upp dem i två grupper. Dessa grupper skiljer
sig åt genom att nollhypotesen väljs ut på olika sätt. Den första gruppen av test
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kallar jag här för signi�kanstest och de går ut på att nollhypotesen är den hypotes
som man vill försöka förkasta för att visa att det är osannolikt att den stämmer.
Den andra gruppen, här kallad anpassningstest, bygger på att man vill försöka visa
att nollhypotesen verkar stämma.

3.1.1 Signi�kanstest

Den vanligaste typen av test är alltså den då man utgår ifrån en nollhypotes som
oftast är av neutral typ. Tillexempel att ett nytt läkemedel är precis lika bra som
dess föregångare. Då vill tillverkaren av det nya läkemedlet gärna kunna förkasta
denna hypotes mot den alternativa hypotesen att det nya läkemedlet faktiskt ger
bättre resultat än vad det äldre läkemedlet gjorde.

Exempel 2 (t-test med två stickprov)
Låt oss anta att ett nytt läkemedel som är menat till att sänka blodtrycket har fors-
kats fram. Nu vill man testa om detta läkemedel sänker blodtrycket mer än ett annat,
äldre läkemedel som länge har funnits ute på marknaden. Forskningsgruppen väljer
slumpmässigt ut 200 personer med högt blodtryck varav hälften får använda det nya
läkemedlet medan den andra halvan får prova det gamla. Blodtrycksvärdena som fås
från undersökningen är fördelade som två stickprov, x och y.

x = (x1, ..., x100)

y = (y1, ..., y100)

Här består stickprovet x av de observerade värdena från de oberoende och likaförde-
lade stokastiska variablerna X1, ..., X100 mätandes blodtryck efter behandling av det
nya läkemedlet. Stickprovet y består av de observerade värdena från de oberoende
och likafördelade stokastiska variablerna Y1, ..., Y100 som mäter värden på blodtrycket
efter behandling med det gamla läkemedlet. Vi antar att väntevärdena och varian-
serna för de stokastiska variablerna ser ut på följande vis: E(Xi) = µ1, E(Yi) = µ2,
V (Xi) = σ2

1 och V (Yi) = σ2
2. Vi låter

X̄ =
100∑
i=1

Xi

och

Ȳ =
100∑
i=1

Yi

gälla. På grund av den centrala gränsvärdessatsen fås att den stokastiska variabeln
Z = X̄ − Ȳ är approximativt normalfördelad med parametrar

µ = µ1 − µ2

σ2 =
σ2

1

100
+

σ2
2

100
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En nollhypotes som är neutral i avseende på skillnaden mellan de båda stick-
proven bör nu väljas ut. Denna hypotes bör då vara att det inte föreligger någon
skillnad mellan blodtrycksvärdena för de olika behandlingarna. Den alternativa hy-
potesen väljer vi som nollhypotesens motsats, alltså att det �nns en skillnad mellan
blodtrycksvärdena efter de olika behandlingarna.

H0 : µ1 − µ2 = 0

H1 : µ1 − µ2 6= 0

Eftersom att vi inte vet varianserna eller kan anta att de är lika så fås nu stick-
provsvariabeln

T (X) =
X̄ − Ȳ√
s2x
100

+
s2y
100

.

Denna stickprovsvariabel är lämplig att använda då vi vet att den är approximativt
t-fördelad med f frihetsgrader. Vi vet dock inte värdet på f exakt utan får räkna ut
antalet frihetsgrader approximativt genom formeln

f = (n1 − 1)
(n2s

2
x + n1s

2
y)

2

(n2s2
x)

2
+ (n2 − 1)

(n2s
2
x + n1s

2
y)

2

(n1s2
y)

2
.

Låt oss anta att vi �ck f approximativt till 198.

T (X)∈̃t(198)

Därefter räknar vi ut testvariabeln:

tobs =
x̄− ȳ√
s2x
100

+
s2y
100

.

Genom dessa uträkningar antar vi att värdet på testvariabeln blev tobs = −2.42. Är
då detta ett rimligt värde att få från en t(198)-fördelning? Värdet −2, 42 jämförs
med kvantilerna i t-fördelningen och vi kan se hur vanligt det är att �nna värdet på
tobs eller ännu mer extrema värden. Vi kan �nna att

t0.99(198) = −2.33

och
t0.01(198) = 2.33

gäller. Eftersom vi har ett tvåsidigt test så fås att sannolikheten är mindre än
α = 0.02 att få ett minst så här extremt värde. I detta fall �nns det bevis mot
nollhypotesen. Vi drar slutsatsen att det �nns en skillnad mellan värdena ifrån de
olika stickproven. [2]
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3.1.2 Anpassningstest

Signi�kanstest är ett test som man föredrar att använda vid testning av hypoteser.
Men detta test är inte alltid möjligt att utföra och då kan ett test av anpassning
vara en god idé. Då utgår man från den hypotes som man vill visa. Om vi har en
speciell hypotes som vi särskilt tror på så kan vi utföra ett sådant test. Ett exempel
på ett test av anpassning kan vara ett χ2-test.

Exempel 2-fortsättning (χ2-test)
En undersökning utfördes angående den nya blodtryckssänkande medicinen. Nu ville
man se om det förelåg en skillnad mellan män och kvinnor för denna medicin. Man
testade 100 stycken män och 100 stycken kvinnor och undersökte om de �ck högre
eller lägre blodtryck efter användande av medicinen. Följande kontingenstabell �cks
fram:

Kön \ Resultat Sänkning Höjning Summa
Män 77 23 100

Kvinnor 81 19 100
Sammanlagt 158 42 200

Nu används proceduren från [2] för testet kallat Homogenitetstest. Vi de�nierar
pij = P(en observation från stickprov i hamnar i resultat j). Våra hypoteser är då

H0 : p11 = p21,

H1 : p11 6= p21.

För att testa detta räknar vi ut de förväntade frekvenserna eij = nip
∗
j enligt testet.

Vi får då denna förväntade tabell:

Kön \ Resultat Sänkning Höjning Summa
Män 79 21 100

Kvinnor 79 21 100
Sammanlagt 158 42 200

Vi använder oss av stickprovsvariabeln

Q =
∑
i

∑
j

(oij − eij)2

eij
,

vilken är en observation från en slumpvariabel med en approximativ χ2(1)-fördelning.
Därefter kan nollhypotesen förkastas i de fall då Q är större än en lämplig kvantil
från χ2(1)-fördelningen. Vi ser att ju mindre Q är, desto mindre skillnad var det
mellan våra observerade värden och de värden som vi förväntade oss under nollhy-
potesen. Om vi vill använda en signi�kansnivå på 5 procent så krävs att Q > 3.842
för att nollhypotesen ska kunna förkastas. Men värdet på Q i vårt fall är bara cirka
0.482. Vi be�nner oss närmare mitten i fördelningen och kan då anta att vår nollhy-
potes stämmer hyfsat bra överens med de värden som vi samlat in i undersökningen.
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Vi får anta att det inte �nns någon skillnad för e�ekten av medicinen mellan män
och kvinnor.

4 P-värde

P-värden används ofta i test för att se om en hypotes som vi utgår ifrån går att
förkasta eller ej. De kan ses som mått på bevis över att nollhypotesen inte är sann,
ju mindre p-värde desto starkare bevis. [23]. När p-värden används så används ingen
bestämd nivå på α som tidigare utan ett p-värde räknas ut och därefter bestämmer
man om det är lämpligt att förkasta H0 eller inte. Den vanligaste metoden som
utförs är att jämföra värdet på tobs med en lämplig 0.05-kvantil. Så att en felrisk
på 5 procent erhålls. Om p-värdet är mindre än eller lika med 0.05 sägs det ofta av
tradition att det råder en signi�kant skillnad mellan stickprovets sanna fördelning
och den fördelning som stickprovsvariabeln har under nollhypotesen. Det går dock
utmärkt att välja en annan mer passande nivå om så är önskvärt. [21]

P-värdet bestäms utifrån värdet på testvariabeln tobs och är den totala sannolik-
heten att få just detta värde eller ett mer extremt från fördelningen för stickprovsva-
riabeln T (X) vilken anges i nollhypotesen. Beroende på att nollhypotesen kan se ut
på olika sätt �nns även olika de�nitioner av p-värdet. I de�nitionerna används θ
som är själva parametern (exempelvis µ) och θ0 vilket är värdet vi ska undersöka
för denna parameter. Ett p-värde mäter hur pass extremt ett resultat är. Så för att
följande de�nitioner ska vara intressanta så bör stickprovsvariabeln ligga åt samma
håll som den alternativa hypotesen antyder.

De�nition 7. Då H0 : θ ≤ θ0 och H1 : θ > θ0 så gäller att p = PH0(T (X) ≥ tobs).

Här är alltså nollhypotesen att θ är mindre än eller lika med ett visst värde medan
den alternativa hypotesen är motsatsen. Se exemplet i �gur 2 för en illustration där
vi har ett så pass litet p-värde att bevis �nns mot nollhypotesen. [7]

De�nition 8. Då H0 : θ ≥ θ0 och H1 : θ < θ0 så gäller att p = PH0(T (X) ≤ tobs).

I detta andra fall är p-värdet sannolikheten att stickprovsvariabeln är mindre än
det observerade värdet. Se �gur 3 för en illustration på ett sådant p-värde där det
�nns bevis mot H0.

I många fall kan vi inte vara säkra på åt vilket håll en hypotes bör vara. Det
vill säga om vi vill ha H1 som H1 : θ < θ0 eller H1 : θ > θ0. Då är det lämpligt att
använda ett tvåsidigt p-värde. Detta innebär att vi letar efter mer extrema värden
på båda sidor om nollhypotesens värde på parametern. Se exemplet i �gur 4.

De�nition 9. Då H0 : θ = θ0 och H1 : θ 6= θ0 så gäller att p = PH0(|T (X)| ≤ tobs).

Om p-värdet är större än vad som går att godta så kan nollhypotesen ej förkastas
utan vi får istället acceptera denna hypotes. Det går ej att säga att den stämmer
men vi har ingen tillräcklig anledning att tro att den inte skulle göra det. Se exempel
i �gur 5.

I �gur 6 så kan vi se ett exempel på både α och p-värdet plottat i samma
graf. Här är alltså α den förutbestämda signi�kansnivån för vilka sannolikheter som
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Figur 2: Här kan en förkastning ske, p-
värdet är den färgade extremvärdesarean
i �guren.
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Figur 3: Här kan en förkastning ske, p-
värdet är den färgade extremvärdesarean
i �guren.
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Figur 4: Här kan en förkastning ske, p-
värdet är den sammanlagda färgade ex-
tremvärdesarean i �guren.
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Figur 5: Att förkasta nollhypotesen vore
här inte lämpligt, p-värdet är den färgade
arean i �guren.

kan godtas och p-värdet är beroende av de observerade värdena. Vi ser att under
nollhypotesen så är p-värdet en extremvärdesarea medan α mer fungerar som en
utvald gräns vid ett speci�kt värde. Den största skillnaden är att värdet på α är
�xerat från början medan p-värdets area startar från den vänsterpunkt i grafen som
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stickprovets värden bestämmer. Om man har samma krav på när H0 kan förkastas
så kommer samma beslut att inträ�a så fort p ≤ α gäller. [13]
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Skillnad mellan p−värde och signifikansnivå

x

f(
x)

t−obs

p−värde

α

Figur 6: α och p-värdet illustrerat i samma graf.

Vad kan då sägas om p-värdet rent matematiskt? Namnet som det fått gör att
det låter som att p-värdet är ett fast värde men detta är inte fallet. För om vi
undersöker p-värdet mer noggrant så inser vi att det inte bara är ett värde utan
även en stokastisk variabel, vilket i sin tur inte bara är en variabel utan en funktion.

Om man vet fördelningen för p-värdet under de olika hypoteserena så kan sig-
ni�kansnivån och styrkan för ett test bestämmas. Det blir då möjligt att jämföra
olika tester för att se vilken som har de bästa värdena på styrkan och den lägsta
signi�kansnivån. [18]

4.1 Fördelningen för p-värdet under nollhypotesen

Genom att utföra en simulering i programvaran R så kan vi få en bild av hur p-
värdet fördelar sig under en godtycklig nollhypotes, H0.

Exempel 3 (Simulering över p-värdets fördelning under nollhypotesen)
Genom bildade slumptal från programmet har vi tillgång till det slumpmässiga stick-
provet

x = (x1, ..., x100),

vars värden är observationer från de oberoende likafördelade stokastiska variablerna
X1, ..., X100.

Xi ∈ N(0, 1)

Vi antar dock att denna sanna fördelning är okänd och skall testas. Då kan ett
tvåsidigt t-test utföras med nollhypotes

H0 : µ = 0
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och den alternativa hypotesen
H1 : µ 6= 0.

Ett sådant t-test utförs 1000 gånger med ett nytt simulerat stickprov för varje test.
Från varje av dessa test räknas ett p-värde fram. Genom att undersöka hur dessa
p-värden fördelar sig kan vi försöka avgöra vad p-värdet har för fördelning. Se �gur
7. Programmet som användes i simuleringen, kallat Program 1, åter�nns i bilagan.
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Figur 7: Histogram över p-värdets olika värden i de 1000 simuleringarna.

Utifrån bilden så kan vi ana att p-värdet under H0, det vill säga då nollhypotesen
är den sanna hypotesen, verkar ha en likformig fördelning.

p ∈ Re[0, 1]

Att p är likformigt fördelat mellan just talen 0 och 1 är i sig självklart eftersom en
sannolikhet alltid ligger mellan dessa två värden.

Detta var ett exempel på en simulering i ett specialfall, men det räcker inte som
bevis på att p-värdet skulle vara likformigt fördelat under alla olika nollhypoteser.
Detta går dock att visa. Vi använder oss av en av De�nition 7 för p-värdet då
H0 : θ ≤ θ0 och H1 : θ > θ0.

p = PH0(T (X) ≥ tobs) = 1− FT (X)(tobs)

Vi låter p-värdet vara en observation av slumpvariabeln P . Följande är ett bevis
på att p-värdet faktiskt är likformigt fördelat mellan värdena 0 och 1 under H0 då
stickprovsvariabeln T (X) har en kontinuerlig fördelning.

Teorem 1. Antag att H0 stämmer. Antag vidare att p = 1 − FT (X)(tobs) samt att
funktionen F−1

T (X)(x) existerar. Då är p-värdet likformigt fördelat mellan värdena 0
och 1.
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Bevis.

PH0(P ≤ q) = PH0(1− FT (X)(T (X)) ≤ q)
= PH0(FT (X)(T (X)) ≥ (1− q))
= 1− PH0(FT (X)(T (X)) ≤ (1− q))
= 1− PH0(F

−1
T (X)(FT (X)(T (X))) ≤ F−1

T (X)(1− q))
= 1− PH0(T (X) ≤ F−1

T (X)(1− q))
= 1− FT (X)(F

−1
T (X)(1− q))

= 1− (1− q)
= q

Vi har alltså fått att fördelningsfunktionen för P under H0 har samma fördel-
ningsfunktion som en stokastisk variabel från en likformig fördelning mellan värdena
0 till 1. Vi har visat det vi skulle visa. [20] [10]

4.2 Fördelningen för p-värdet under den alternativa hypote-

sen

Hur ser då p-värdet ut under den alternativa hypotesen? För att försöka ska�a oss
en bild över detta så kan vi på liknande sätt som under nollhypotesen men nu under
olika alternativa modeller utföra simuleringar för p-värdets fördelning.

Exempel 4 (Simulering över p-värdets fördelning under den alternati-
va hyotesen)
För att kunna utföra någon simulering så behöver vi ett antal oberoende slumpmäs-
siga stickprov vilka kommer från samma fördelning. Vi bildar genom slumptal i R
stickprovet

x = (x1, ..., x100).

Dessa stickprovsvärden är observationer från de oberoende N(µ1, 1)-fördelade slump-
variablerna X1, ..., X100 där jag låter µ1 > 0 gälla. Följande hypoteser används:

H0 : µ ≤ µ0,

H1 : µ > µ0.

Det gäller att µ0 = 0. Vi antar här att varianserna för X1, ..., X100 är kända, då kan
vi använda ett z-test istället för ett t-test. Detta ger oss stickprovsvariabeln

T (X) =
X̄ − µ0

σ√
n

,

vilken under H0 är normalfördelad med µ = 0 och σ2 = 1. 10000 sådana test utförs,
alla med ett eget speci�kt stickprov. Till varje test räknas ett p-värde ut enligt de�-
nitionerna. Vi ser att den sanna hypotesen i detta exempel är H1. Vi utför denna
simulering för olika värden på µ1. I �gurerna 8, 9, 10 och 11 följer histogram över
hur p-värdet fördelade sig för olika värden på µ1.
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Av bilderna ser vi att då T (X) under H1 har en fördelning med ett värde på µ1

som ligger nära µ0 så är det stor chans att vi inte förkastar H0, alltså att vi utför
fel av typ I. Se �gur 8. Men ju längre ifrån nollhypotesens värde som det alternativa
värdet är desto större chans är det att man förkastar H0. Se �gur 11. Det är dock inte
lika självklart längre vad det är för en fördelning som p-värdet antar. Programmet
�nns som Program 2 i bilagan.

Histogram över p−värdet under den alternativa hypotesen

P−värde

F
re

kv
en

s

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0
20

0
40

0
60

0
80

0
10

00
12

00

Figur 8: Från N(0.05, 1).
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Figur 9: Från N(0.1, 1).
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Figur 10: Från N(0.2, 1).
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Figur 11: Från N(0.3, 1).

I somliga fall är det svårt att hitta den exakta fördelningen för p-värdet under
den alternativa hypotesen. Men dock inte i alla fall. Vi de�nierar FT (X)(x) som för-
delningsfunktionen för stickprovsvariabeln under nollhypotesen och GT (X)(x) som
fördelningsfunktionen för stickprovsvariabeln under den alternativa hypotesen. Med
liknande uträkningar som tidigare då vi fann fördelningsfunktionen för P under H0

så kan vi �nna fördelningsfunktionen för P under den H1. Det krävs dock att funk-
tionerna F−1

T (X) och G
−1
T (X) existerar.
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PH1(P ≤ q) = PH1(1− FT (X)(T (X)) ≤ q)
= PH1(FT (X)(T (X)) ≥ (1− q))
= 1− PH1(FT (X)(T (X)) ≤ (1− q))
= 1− PH1(F

−1
T (X)(FT (X)(T (X))) ≤ F−1

T (X)(1− q))
= 1− PH1(T (X) ≤ F−1

T (X)(1− q))
= 1−GT (X)(F

−1
T (X)(1− q))

Utifrån denna fördelningsfunktion som så klart gäller för 0 ≤ q ≤ 1 så kan vi sedan
�nna täthetsfunktionen för P om vi antar att f(x) är täthetsfunktionen till fördel-
ningsfuktion FT (X) och g(x) är täthetsfunktionen till fördelningsfunktionen GT (X).

fP (q) = ∂
∂q

(1−GT (X)(F
−1
T (X)(1− q)))

= −g(F−1
T (X)(1− q)) ∂

∂q
F−1
T (X)(1− q)

= −g(F−1
T (X)(1− q)) 1

−f(F−1
T (X)

(1−q))

=
g(F−1

T (X)
(1−q))

f(F−1
T (X)

(1−q))

Om det �nns tillgång till de två fördelningarna F och G så kan man se hur p-
värdet fördelar sig under H1.

Exempel 4-fortsättning (Täthetsfunktionen för p-värdet under den al-
ternativa hypotesen)
För att kunna få fram en graf över täthetsfunktionerna ifrån de tidigare simulering-
arna behövs först fördelningen för stickprovsvariabeln under nollhypotesen. Vi kan
använda att stickprovsvariabeln kommer ifrån en N(0, 1)-fördelning. Däremot får
p-värdet en annan fördelning under de alternativa hypoteserna. Sedan tidigare hade
vi att

Xi ∈ N(µ1, 1),

vilket leder till att
X̄ ∈ N(µ1, 1/n)

och vidare att

T (X) =
X̄ − µ0

σ√
n

∈ N(
√
nµ1, 1) = N(

√
100µ1, 1).

I den tidigare simuleringen hade vi fyra stycken exempel där värdena på µ1 var 0.05,
0.1, 0.2 och 0.3. Vi kommer nu i respektive exempel att få en stickprovsvariabel från
normalfördelningar med väntevärdena 0.5, 1, 2 och 3 genom

√
nµ1. [10]

Vidare så går det utmärkt att få fram täthetsfunktionen för P med hjälp av
funktionerna qnorm och dnorm i statistikprogramvaran R. Se bilagans Program 3.

Se �gurerna 12, 13, 14 och 15 för att se hur p-värdets täthetsfunktion i exemplen
under den alternativa hypotesen ser ut.

Nu tittar vi lite närmare på den generella täthetsfunktionen som vi räknat fram:
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Figur 12: Från N(0.05, 1).
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Figur 13: Från N(0.1, 1).
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Figur 14: Från N(0.2, 1).
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Figur 15: Från N(0.3, 1).

fP (q) =
g(F−1

T (X)(1− q)
f(F−1

T (X)(1− q))
.

Först och främst är en approximation av F−1
T (X)(1− q) = φ−1(1− q) möjlig vilket

är en nödvändighet då denna funktion inte går att få fram exakt. Följande är känt:

φ−1(x) ≈ t− a0 + a1t

1 + b1t+ b2t2
, (1)

där t2 = ln(x−2), a0 = 2, 30753, a1 = 0, 27061, b1 = 0, 99229 och b2 = 0, 04481. [1]
Eftersom vi nu har denna approximation så är fP (q) en kvot mellan två normal-

fördelade täthetsfunktioner. En intressant notis är att eftersom P = 1−FT (X)(tobs) =
q under H0 så måste det gälla att även F−1

T (X)(1− q) = tobs under H0.
Det går att se ytterligare samband för vår kvot, men då måste först nya de�ni-

tioner införas.
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De�nition 10. Då X = (X1, ..., Xn) är ett slumpmässigt stickprov från den fördel-
ning som har täthetsfunktion fθ(x) (ett visst parametervärde är givet) så är likeli-
hoodfunktionen L(θ) ∝ ∏n

i=1 fθ(xi). [21]

De�nition 11. Om H0 och H1 är två simpla hypoteser så är likelihoodtestet Λ∗ =
L(H0)
L(H1)

. [21]

Genom dessa de�nitioner kan vi se följande samband då H0 är sann: fP (q) =
g(F−1

T (X)
(1−q)

f(F−1
T (X)

(1−q)) = 1
Λ∗
. Kvoten fP (q) kan alltså ses som en likelihoodkvot vilken används

för att testa vilken hypotes som stämmer bäst överens med värdet på tobs. Den
likelihoodfunktion som når det högsta värdet tillhör den hypotes som har störst
sannolikhet att vara sann. Enligt de�nitionerna ovan gäller alltså att när Λ∗ < 1 så
är H1 mer sannolik än H0 att vara den sanna hypotesen. [21]

Exempel 4-fortsättning (Förenkling utav täthetsfunktionen för p-värdet
under H1)
Genom approximationen för φ−1 ovan så kan en utveckling av fP (q) ske. Vi ansät-
ter då till att börja med tobs = F−1

T (X)(1 − q) och får kvoten g(tobs)
f(tobs)

. Omskrivning av
täthetsfunktionerna till exponentiella familjer gör arbetet enklare. Att komma ihåg
är att σ0 = σ1 = 1, µ0 = 0 och µ1 antar värdena 0.5, 1, 2 och 3 i de fyra olika
fördelningarna som vi använt oss av hittills (de är väntevärdena från fördelningen
G). Genom uträkningar med exponentiella familjer fås:

g(tobs)
f(tobs)

=
1√

2πσ1
exp− (tobs−µ1)

2

2σ2
1

1√
2πσ0

exp− (tobs−µ0)2

2σ2
0

=
1√
2π

exp− (tobs−µ1)
2

2

1√
2π

exp− (tobs−µ0)2
2

=
exp− (tobs−µ1)

2

2

exp− (tobs−µ0)2
2

= exp(−1
2
(tobs − µ1)2 + 1

2
(tobs − µ0)2)

= exp((µ1 − µ0)tobs +
µ20−µ

2
1

2
)

= exp(µ1 · tobs − µ21
2

)

Variabeln tobs kan sedan vid intresse bytas ut mot approximationen i (1) där t2 =
ln( 1

(1−q)2 ) används.

4.2.1 Approximation med en lognormal fördelning

Eftersom att p-värdet kan ses som ett mått på bevis mot en nollhypotes så är p-
värdets fördelning under alternativa modeller intressant. Denna fördelning är dock
inte enkel att hitta. Tidigare har vi med hjälp av R plottat fram denna fördelning
för några exempel. Fördelningen för p-värdet då H1 är sann, går i vissa fall att �nna
approximativt genom en lognormal fördelning. [18]

De�nition 12. Den stokastiska variabeln X sägs vara lognormalfördelad med para-

metrar µ och σ2, X ∈ LN(µ, σ2), om fX(x) = 1
xσ
√

2π
exp−

ln(x−µ)2

2σ2 . [2]
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Sats 1. Om X ∈ LN(µ, σ2) och Y ∈ N(µ, σ2) så gäller att X d
= eY . [14]

De�nition 13. Om Xn är en följd av slumpvariabler, X ∈ LN(µ, σ2) och FXn(x)→
FX(x) då n→∞ så kommer Xn sägas vara approximativt lognormalfördelad, Xn ∈
ALN(µ, σ2).

Låt nu
x = (x1, ..., xn),

vara ett stickprov med slumpvisa värden där (x1, ..., xn) är observationer från de
oberoende likafördelade stokastiska variablerna (X1, ..., Xn) där n är antalet mät-
värden i stickprovet. Låt T (X) vara en stickprovsvariabel och låt p-värdet från ett
testresultat vara en observation från en slumpvariabel P . Låt Tn(X) vara samma
stickprovsvariabel som T (X) men utgåendes ifrån exakt n mätvärden.

Det som vi vill komma fram till är att om P är baserat på en stickprovsvaria-
bel T (X) som är asymptotiskt normalfördelad under alternativa modeller så är P
asymptotiskt lognormalfördelad. [18]

Antag vidare att det är den alternativa modellen som är sann och att noll-
hypotesen för testet inte stämmer. Antag också att det existerar konstanter b(θ),
−∞ < b <∞ och σ(θ), 0 < σ <∞ sådana att då n→∞ så gäller att

√
n(Tn(X)− b(θ)) ∈ AN(0, σ2(θ)). (2)

Därefter låter vi B vara ett öppet intervall innehållandes b(θ). Vidare, för varje
n så kallar vi Hn för fördelningsfunktionen för vår stickprovsvariabel under H0's
fördelning. Då kan p-värdet de�nieras som

p = 1−Hn(T (x)). (3)

På samma sätt de�nieras P som

P = 1−Hn(Tn(X)). (4)

Över intervallet B antags nu att det �nns en funktion f de�nierad så att följande
gäller:

Om b �nns i intervallet B och {bn} är en sekvens med tal som ligger nära b, då
gäller att

ln(P (Tn(X) > bn) = −nf(bn) + o(
√
n), n→∞. (5)

Vi antar också att f är kontinuerligt deriverbar på intervallet B, (6). [18]

Lemma 1. Om (2), (3), (4), (5) och (6) gäller så fås att 1√
n
(ln(P ) + nc(θ)) ∈

AN(0, τ 2(θ)) där vi har c(θ) = f(b(θ)) och τ(θ) = σ(θ)f ′(b(θ)).

Bevis. Bevis för detta �nns i [18].
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Detta lemma implicerar att

P ∈ ALN(−nc(θ), nτ 2(θ)),

om antagandena är uppfyllda.
Dock så kan dessa parametrar för lognormalfördelningen vara lite krävande att

räkna ut, så vi har följande teorem som kan förenkla uträknandet i vissa fall.

Teorem 2. Om
√
n(Tn(X)− b(θ)) ∈ AN(0, 1) under H1 så gäller att 1√

n
ln(
√
n(1−

Φ(
√
nTn(X))))−

√
nb2(θ)

2
∈ AN(0, b2(θ)) under H1

Här har vi använt att p-värdet kan ses som P = PH0(Tn(X) ≥ Tn(x)) vilket ger
att P = 1− Φ(

√
nTn(x)) + o(1).

Bevis. Hela beviset �nns i [18].

På samma sätt som från lemmat går det att räkna ut att

P ∈ ALN(
nb2(θ)

2
− ln(

√
n), nb2(θ)).

Dessa parametrar är då enklare att få fram än parametrarna från lemmat ovan.

Exempel 4-fortsättning (Lognormal approximation av p-värdets fördel-
ning under H1)
Teoremet ovan skall appliceras för att försöka �nna p-värdets fördelning under de
olika alternativa hypoteserna i exempel 4. Som påminnelse hade vi hypoteserna

H0 : µ ≤ µ0,

H1 : µ > µ0.

Där µ0 = 0 och µ1 > 0 antog värdena 0.05, 0.1, 0.2 och 0.3. För att uppfylla kraven
till teoremet behövs en stickprovsvariabel Tn som uppfyller att

√
n(Tn(X)− b(θ)) ∈ N(0, 1),

under H1. I vårt fall, om vi ansätter Tn(X) = X̄n = X̄100 så gäller det att
√

100(X̄ − µ1) ∈ AN(0, 1)

under H1 eftersom n = 100. Då ger teoremet oss denna fördelning:

1√
100

ln(
√

100(1− Φ(
√

100T100(x))))−
√

100µ2
1

2
∈ AN(0, µ2

1).

Vidare fås p-värdet

P = PH0(Tn(X) > tobs) = PH0(
√
nTn(X) >

√
ntobs) = 1− Φ(

√
ntobs).
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Utifrån detta fås att den stokastiska variabeln P har fördelningen

ALN(
nµ2

1

2
− ln(

√
n), nµ2

1),

vilket ger fördelningen

ALN(
100µ2

1

2
− ln(10), 100µ2

1),

i vårt fall.
I �gurerna 16, 17, 18 och 19 ses denna approximation för de fyra exemplen

tillsammans med den tidigare simulationen presenterad i histogram och den sanna
täthetsfunktionen. Som vi kan se så skiljer sig approximationen rejält åt från den
exakta fördelningen för de minsta värdet på µ1.

P−värdets fördelning under den alternativa hypotesen
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Figur 16: Från N(0.05, 1).

P−värdets fördelning under den alternativa hypotesen
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Figur 17: Från N(0.1, 1).

P−värdets fördelning under den alternativa hypotesen
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Figur 18: Från N(0.2, 1).

P−värdets fördelning under den alternativa hypotesen
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Figur 19: Från N(0.3, 1).

Dock så �nns ett samband mellan avståndet på parametrarna µ0 och µ1 och stick-
provsstorleken, n. Ju mindre detta avstånd är, desto större måste stickprovsstorleken
vara för att en bra approximation ska vara möjlig.
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Exemplet med µ1 = 0.05 görs därför om för att belysa detta påstående. Denna
gång används stickprovsstorleken n = 500 istället för n = 100 och p-värdena blir
generellt sett mindre. Figur 20 visar hur approximationen ter sig i detta fall.

P−värdets fördelning under den alternativa hypotesen
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Figur 20: Från N(0.05,1) med n=500.

4.2.2 Bahadurs lutning

Väntevärdet för p-värdet under den alternativa hypotesen då en lognormal approxi-
mation har utförts, är parametern vi tidigare kallat c. Denna parameter är halva den
så kallade Bahadurs lutning. Vad är då denna parameter för något? Enligt de�nition
gäller följande:

De�nition 14. Då P = PH0(Tn(X) > Tn(x)) så gäller att c = limn→∞− lnP
n

vilket
betyder att 0 < c <∞ gäller. Detta gäller under alla hypoteser.

Ett lågt p-värde kommer då att ge ett högt gränsvärde på c. [18] [3]
Enligt Bahadur i [3] gäller denna de�nition:

De�nition 15. Under H0 gäller att c = 0. Under H1 gäller att c = a(b(θ))2 där a
är en konstant, 0 < a < ∞ sådan att ln(PH0(T (X) > T (x)) = −ax2

2
(1 + o(1)) då

x→∞.

Tillsammans kan båda parametrarna c och τ användas för att jämföra hur pass
bra ett test är gentemot andra test. Mer om detta �nns i [3] och [18]. Ju högre
lutningen c är, desto e�ektivare är ett test. Även τ vill man ska vara hög eftersom
detta fungerar som styrkan på ett test.
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5 Historik

För över 100 år sedan, år 1900 utvecklade Karl Pearson χ2-testen vilka idag fortfa-
rande används �itigt. Fjorton år senare släppte han verket Tables for Statisticians &
Biometricians där han tabellerade kvantilvärden på olika fördelningar som används
vid tester. Brevid så tabellerades sannolikheten att en slumpvariabel från fördelning-
en i fråga, var större eller lika med dessa kvantilvärden. Pearson skrev ned värdena
för �ertalet olika sannolikheter för att på så vis beskriva fördelningarna på bästa
sätt. [8] [15]

Liknande tabeller släpptes av Ronald Aylmer Fisher 1925 i verket Statistical
Methods for Research Workers vilken var en stor in�uens för statistiker under 1950-
talet. [24], [15]. Skillnaden var att Fisher inte skrev ut kvantilvärdena för lika många
sannolikheter enligt [8]. Han skrev bland annat upp just det som skulle komma att
bli den traditionella signi�kansnivån, 0.05. Detta tal hävdade han var ett lämpligt tal
att använda sig av, då ett missvisande test av tjugo borde kunna godtas. För de som
tyckte att detta var lite väl riskfyllt så fanns även kvantilvärden för sannolikheterna
0.02 och 0.01 tabellerade. Att påpeka är dock att olika kvantilvärden användes i
olika tabeller. Just nivåerna 0.01, 0.02 och 0.05 användes till χ2-fördelningen vilken
var tänkt att användas till anpassningstest. Till normalfördelningen tabellerades �er
kvantilvärden men ändå färre än vad Pearson hade tabellerat. [11]

Fisher anser många var den som på allvar myntade signi�kanstesten. Han ut-
vecklade inte allt från grunden, exempelvis inte χ2-testen. Dock så förbättrades han
detta test i de punkter som han ansåg att Pearson hade missat. Fisher tog även
upp andra testteorier som redan fanns och utvecklade dessa till att bli praktiskt
applicerbara. Han använde sig även av fördelningar till test som innan inte använts,
såsom F-fördelningen. Dock hade han aldrig med den alternativa hypotesen i sina
försök utan fokuserade endast på nollhypotesen vilken skulle komma att antingen
förkastas eller inte förkastas. Han såg p-värdet, vilket dock inte hade det namnet
till en början, som ett mått på bevis mot nollhypotesen. Ju mindre värde desto
större bevis fanns det. Fisher tyckte att det var onödigt att ta upp så mycket om
alternativa komposita modeller eftersom att deras fördelning är okänd. [8] [15] [22]
[16]

Runt 1928 utvecklade Jerzy Neyman och Egon Sharpe Pearson sin testteori.
De tyckte att det behövdes ett komplement till Fishers teori, ett komplement som
tog upp alternativa hypoteser. De använde sig dock främst av simpla hypoteser
vilka oftast inte är frekventa i verklighetens undersökningar. Resultatet av ett test
i Neyman-Pearsons anda blev då antingen en förkastning av nollhypotesen till den
alternativa hypotesens fördel, eller så ingen förkastning alls. De var intresserade av
både fel av typ I och fel av typ II. Dessa nivåer, α och β, ville de hålla så låga som
möjligt. Detta gjordes genom att först sätta en gräns för α och därefter �nna den
minsta möjliga gränsen på β. Resultatet angavs därefter bara som signi�kant eller
ej. Fisher å sin sida bekymrade sig inte lika mycket över fel av typ II utan vill ha
ett mer exakt värde på felet av typ I, p-värdet. [15] [8] [22] [16] [17]

Från början så använde sig alltså Fisher av det mer �ytande p-värdet och Neyman-
Pearson av den bestämda signi�kansnivån α. Deras teorier började inte blandas för-
rän senare i form av om p < α så har vi ett signi�kant resultat, annars inte. Enligt
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Neyman-Pearsons teori så �nns tankar om att p-värdet är irrelevant och att det ej
ska presenteras. [16] Fishers teori ansågs dock vara en mer känslig sådan eftersom
att man får veta hur pass mycket bevis som �nns. Neyman-Pearson ansåg dock att
det var viktigare att använda styrkan på ett test, (1 − β), vilken man vill ska va-
ra så hög som möjligt då det är sannolikheten att förkasta nollhypotesen när den
alternativa hypotesen stämmer. Fisher ansåg att styrkan ej behöver kontrolleras i
signi�kanstest just eftersom att det bara fanns en hypotes att utgå ifrån, vilken man
är intresserad i om den är sann eller ej. [17]. Han ansåg även att en analys av β var
onödig eftersom att man ändå inte kan acceptera en nollhypotes om det ej går att
förkasta den. [19]

Neyman-Pearson ansåg som sagt att värdet på p inte borde redovisas, det är ju
en slumpvariabel. Under H0 så är en skillnad på p=0.04 och p=0.02 inte särskilt
intressant. Fisher hade många åsikter angående p-värdena och hur de skulle tolkas.
Han skrev att då p-värdet be�nner sig mellan 0.1 och 0.9 så �nns ingen anledning
att tänka sig att förkasta nollhypotesen. Däremot om p < 0.02 så �nns starka bevis
mot att nollhypotesen ej stämmer i detta fall. Om vi drar en gräns vid p = 0.05
så vet vi att värden precis under detta värde kanske är värda en undersökning till.
[23]. Han menade att det är lämpligt att använda sig av en signi�kansnivå på 5
procent för att vara säker på att inget över denna nivå var något att bry sig om. Vid
denna nivå så kan man lätt släppa många resultat som är för höga och inte behöver
analyseras vidare. [12]. Senare framkommer att detta gäller endast om man tycker
att denna nivå är tillräckligt låg. Annars kan man använda 2 eller 1 procent för att
vara säkrare. [17]. Fisher noterade även för låga p-värden att antingen så har någon
väldigt ovanlig händelse inträ�at eller så är hypotesen ej sann. Fisher hade som sagt
många åsikter men senare i livet så menade han dock att standardnivåer inte bör
användas. [19]. Efter att ha sett Fishers åsikter kring det här med signi�kansnivå så
känns det rimligt att det var efter dessa uttalanden som signi�kansnivån 0.05 började
bli mer vanlig. Fisher var ju nämligen en stor inspirationskälla till statistiker under
1950-talet och även tidigare.

Neyman-Pearson tog inte upp någon särskild lämplig nivå för α och β. De tyckte
snarare att det var mer upp till var och en att använda sig av en nivå som kunde anses
vara lämplig. Saken med deras teori är alltså att man ska ta sig en rejäl funderare
innan undersökningen utförs för att tänka ut vilken nivå på felen som kan godtas.
Sedan når resultatet upp till denna nivå eller inte. [19]

När började då namnet p-värde användas? Fisher kallade p-värdet för probability
integral transformation i verket Statistical Methods for Research Workers. Några
år senare, 1943 så kom Deming i Statistical Adjustment of Data upp med termen
p-värde, enligt [9] och [10].

Idag har vi inga diskussioner längre i om en alternativ hypotes ska tas upp eller
inte, såsom Fisher hade. Numera �nns dock andra tester som är mer lämpade att
använda till komposita hypoteser för att kunna hålla styrkan hög. Jag tar dock inte
upp dessa metoder här.

En intressant sak hade varit att få veta när p-värdet för första gången användes
i en rapport utan att något om signi�kansnivå hade tagits upp. Det skulle kunna
ge en bild av hur hypotestestningen har fortskridit. Detta har jag försökt att hitta
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utan framgång, men det man kan tänka sig är iallafall att när väl de statistiska
datorprogrammen kom så blev det allt vanligare att använda sig av endast icke-
avrundade p-värden, då de är så lättillgängliga.

6 Att utnyttja test på rätt sätt

Det fanns en tid då vi inte diskuterade signi�kanstesten; vi utförde dem bara. Detta
citat från [4] gör att vi får en del förståelse för hur utvecklingen har skett under den
senare tiden. När signi�kanstesten började användas så insågs inte deras komplexitet.
Det krävs en stor förståelse för dem innan det går att utnyttja dem på rätt sätt.

Det viktigaste vid utförandet av ett test är att se till att rätt slags test används.
Antaganden görs innan själva testet utförs, vilka sedan bör kollas så att de verkar
stämma överens med stickprovet. Om så icke är fallet måste resultatet från testet
ignoreras.

Fisher hävdar i hans verk The Design of Experiments att ett experiment existerar
endast för att ge det insamlade datat en chans att motbevisa nollhypotesen. Detta
är något som Berkson i [4] inte alls håller med om. Han diskuterar kring skillnaden
mellan att förkasta H0 för att tobs inte är ett frekvent värde i fallet, samt att accep-
tera H1 för att tobs där förekommer frekvent. Han anser att man inte bör fråga sig
huruvida tobs skulle vara sällsynt under nollhypotesen utan istället om det ens �nns
någon alternativ hypotes där tobs skulle uppträda relatitvt frekvent. Att förkasta en
nollhypotes när en logisk alternativ hypotes inte �nns tillgänglig är olämpligt.

Att utföra �era olika test på en parameter från ett datamaterial och sedan ta
upp just det resultat som blev signi�kant är inte passande. Detta beror på att testen
är olika lämpliga för olika olika typer av fall. I princip så ska det �nnas ett test per
fråga som är det som är korrekt. [7]

En sak som bör tänkas på är att slumpfel kan minskas i tester genom att ha
ett stort urval av värden eller genom att utföra många oberoende undersökningar.
Däremot så kan inte systematiska fel minskas på samma vis. Om en maskin används
som mäter felaktigt, låt oss säga hela tiden 0.5 enheter för mycket så kommer detta
att �nnas med i hela undersökningen. [7]

P-värdet rapporteras ofta endast när det är signi�kant. [10]. Detta kan ge sned-
vridna resultat. Låt oss anta att jag ska utföra ett försök som andra personer redan
har gjort. De �ck däremot bara osigni�kanta resultat och valde då att inte publicera
dessa. Resultatet kanske inte var något som gynnade dem. Men dessa resultat hade
jag haft nytta av, för om jag �ck ett signi�kant resultat i ett liknande test så kanske
det bara var en lyckträ� vilket jag skulle kunna ana om jag sett de andras resultat.
På samma sätt om jag utför en studie och får fyra signi�kanta resultat och ett osig-
ni�kant så bör jag redovisa alla resultat om jag inte vet att det faktiskt blivit fel i
någon undersökning.

När man utför ett test så sammanfattas resultatet ofta med ett ensamt p-värde.
[10] Detta är dock ej det bästa sättet att gå tillväga på. Ett p-värde, har som tidigare
visats olika fördelningar beroende på vilken hypotes som stämmer, och eftersom det
är en stokastisk variabel så för den slump med sig. Man bör alltså även redovisa
en del andra resultat från undersökningen som gjorts. Ett resultat i form av p-
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värdet var 0.04 så vi har ett signi�kant resultat säger inte så mycket om helheten.
Ett signi�kant p-värde är inget magiskt tal utan kan ibland ge en felaktig bild av
verkligheten.

Antal värden som samlats in i ett stickprov spelar roll för p-värdet. Om vi utgår
ifrån väldigt få värden i stickprovet så kommer undersökningen, och därmed även
p-värdet, inte säga något vettigt om verkligheten då slumpen kommer att spela
för stor roll. Men ett p-värde som bygger på ett stort antal värden är mycket mer
tillämpbart då slumpen så att säga inte har lika mycket att säga till om. [4]. Om
det faktiskt åligger en skillnad mellan nollhypotesens fördelningsantagande och den
sanna fördelningen så blir p-värdet i det långa loppet mindre ju �er värden som
används. Detta kan vara bra att tänka på om skillnaderna mellan fördelningarna
kan antas vara liten. Hur liten skillnaden än är så kommer den ändå märkas om vi
har tillräckligt många observationer. Alltså om ett p-värde fås som ej är signi�kant så
kan det bero på att antingen nollhypotesens fördelning stämmer eller att skillnaden
mellan de två fördelningarna är för liten att kunna avläsa med hjälp av det valda
antalet stickprovsvärden. Detta är dock sett rent teoretiskt. I en del undersökningar
kanske man inte är intresserad av om en liten skillnad �nns utan endast om en stor
di�erens existerar, då krävs inte lika många värden för att kunna återspegla detta.
[7]. Men i en viktig undersökning där man är osäker på hur många värden som bör
samlas in så är det alltid bättre att använda för många än för få värden. Så att en
skillnad kan detekteras. Som exempel på hur viktig stickprovsstorleken är så kan
vi titta på skillnaderna i �gurerna 16 och 20, där samma hypotes testas. I �gur 16
används ett relativt litet stickprov medan �gur 20 bygger på ett större stickprov.
Därmed blir skillnaden lättare att �nna utifrån fördelningen i �gur 20.

En feltolkning som ofta görs är att p-värdet skulle vara sannolikheten att noll-
hyptesen inte är sann. Låt oss anta att p-värdet är 0.04, då kan det vara lätt att tro
att sannolikheten att nollhypotesen är sann är 4 procent och att det därför är 96
procents chans att den alternativa hypotesen är sann. Detta kan ej sägas eftersom
p-värdet räknas ut i den tron att nollhypotesen är sann. P-värdet är sannolikheten,
förutsatt att nollhypotesen stämmer, att få ett värde på testvariabeln som är lika
med eller mer extremt än det värde som fåtts i undersökningen. [7] [8] [13]

På grund av detta anses det olämpligt att använda ett osigni�kant p-värde som
bevis på ett accepterande av nollhypotesen. [10]. Om man tittar på p-värdets fördel-
ning under den alternativa hypotesen så kan man dock börja förstå att ett väldigt
högt p-värde talar i större utsträckning för att nollhypotesen borde stämma än vad
ett relativt lågt p-värde gör. Detta används bland annat i anpassningstest där man
vill acceptera en nollhypotes. [10]

Då p-värdet utnyttjas så används en så kallad indirekt bevismetod vilket leder
till de många feltolkningarna. En direkt bevismetod är mer rättfram och enklare att
förstå på rätt sätt.

6.1 Ensidigt eller tvåsidigt test?

Detta val kan göra stor skillnad. P-värdet blir hälften så stort om man väljer ett
ensidigt test som om man väljer ett tvåsidigt test. Se �gur 4 och �gur 5. För att
välja ett ensidigt test så bör man vara säker åt vilket håll som en skillnad kommer
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att hamna, eller åt vilket håll som en testvariabels värde kommer att gå mot.
Om det är vetenskapligt möjligt att få värden åt båda hållen för en skillnad så

bör man välja ett tvåsidigt test. Om man ser att alla ens värden är större än värdet
på nollhypotesens parameter så kan det ju vara en slump, eller? Det bör åtminstone
vara mer rutin att använda tvåsidiga test och sedan när särskild vetskap råder om
att skillnaden kommer ligga åt ena hållet så kan man använda ensidiga test, enligt
[7].

Martin Zelen, professor i Statistisk vetenskap vid Harvard-School of Public He-
alth, uttalade sig om att det vore oetiskt att använda ensidiga test när man under-
söker två läkemedel mot varandra. Han menar att om en person insisterar på att
använda ett ensidigt test så måste det vara så att det gamla läkemedlet absolut inte
kan vara bättre än det nya. Det betyder att om skillnad �nns så kommer den endast
att ligga åt det nya läkemedlets favör. Men då vet vi redan det och ett test behöver
inte användas utan patienterna kan på en gång få det nya läkemedlet. [8]

7 Bestämd nivå eller p-värde?

I historikkapitlet var det bland annat meningen att belysa att det tidigare fanns
oense tankar kring det här med �ytande p-värden och bestämda signi�kansnivåer.
Idag �nns �er teorier men fortfarande så är inte alla överrens om vad som är bäst i
denna fråga.

I dagens samhälle så används både bestämda signi�kansnivåer och p-värden och
kanske det vanligaste, en blandning av dessa. Det vill säga att en signi�kansnivå inte
väljs ut från början utan efter det faktum att ett p-värde har räknats ut. Numera
används dock p-värden mer och mer. Det beror på att dessa numera är enkla att få
fram från de nya datorprogrammen som utför olika typer av tester och svarar med
p-värden med �era decimalers noggrannhet. Förr innan datorprogrammen användes
så slogs det i tabeller för att �nna lämpliga signi�kansnivåer. Numera krävs inte
särskilt mycket teori för att få fram ett p-värde vilket gör att det ofta tolkas på fel
sätt.

De som hävdar att p-värdet är mer intressant än en bestämd signi�kansnivå
anser att p-värdet innehåller mycket mer information än bara ett ja eller nej. Om en
bestämd nivå används så blir resultatet olika för värden som 0.051 och 0.049 trots
att skillnaden mellan dem är väldigt liten.

I de fall då man utför kon�densintervall så kan man se att det inte är så stor
skillnad mellan en felrisk på 4 procent och en på 6 procent. För att kunna utnyttja
test så bra som möjligt så bör därför �er aspekter än signi�kant eller icke-signi�kant
tas med. Exempelvis bör man undersöka om det förekommer några oförklarliga
värden som beror på mätfel och så vidare. Talet 0.05 är för en del analytiker väldigt
speciellt, nästan magiskt. Men för en van analytiker så bör inte ett visst tal spela
lika stor roll, det är viktigare att se helheten i en undersökning. [8]. Denna nivå kan
dock vara lämplig i en del fall. Hur pass bra denna gräns är beror helt på vad vi har
för alternativ modell. Om den alternativa modellen ligger långt ifrån nollhypotesen,
se �gur 11 och tänk er ett ännu mer extremt fall, så kommer ett p-värde runt 0.05
i många �er fall komma från nollhypotesens modell som vi vill prova än från den
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alternativa modellen. Det beror på att under den alternativa modellen så kommer,
i ett extremt fall där det �nns en stor skillnad mellan hypoteserna, p-värdena till
största grad vara fördelade med väldigt små värden och täthetsfunktionen kommer
inte att nå upp till 1 vid p-värdet 0.05 vilket täthetsfunktionen under nollhypotesen
faktiskt gör. Så om man tror att det �nns en stor skillnad kanske det kan vara läge
att använda en lägre signi�kansnivå.

Dock kan man tycka att p-värdet inte alltid är så intressant att redovisa eftersom
att det är likformigt fördelat under nollhypotesen, se �gur 7. Godtas en risk om 5
% så skiljer sig sannolikheten 0.04 inte så mycket från 0.03. Däremot kan det vara
intressant om p<0.000001, för sannolikheten att det ska ske under H0 är inte stor.

Fördelen med att använda strikta α-nivåer är att alla undersökningar som för-
kastar en hypotes ses som lika säkra. Man vet direkt att 1 av 20 undersökningar
kommer att vara felaktig i det långa loppet. [17]. En fördel med p-värdet är ju dock
att det är mer �ytande och exakt talar om hur sannolikt eller osannolikt det är att
få ett visst värde på tobs i en speci�k undersökning. Det �nns en till fördel som gäller
främst i praktiken. Om en bestämd signi�kansnivå används så hindrar denna nivå
från att man ser för höga p-värden som signi�kanta. Det kan annars vara lockande
att dra gränsen för signi�kans högre och högre upp om p-värden används. 0.055 är
ju inte så mycket högre än 0.05, men då är 0.06 inte så mycket högre än 0.055 och
så vidare.

En viktig aspekt är att, då det är möjligt, utföra ett oberoende antal undersök-
ningar �ertalet gånger. Om vi får resultatet att vi kan förkasta nollhypotesen betyder
inte det att vi direkt ska sluta undersöka om den alternativa hypotesen kan stämma.
Exempel 4 som tar upp p-värdets fördelning under de alternativa modellerna visar
att p-värdet kan bli större än väntat trots att H1 stämmer. Men ju �er undersök-
ningar som görs ger oss ett bra resultat av vilken hypotes som verkar stämma bäst.
Men då är det viktigt att rapportera alla resultat som fåtts i olika undersökningar.
En fara är som sagt om det bara är de undersökningar med signi�kant resultat som
rapporteras. Då �nns inte längre någon helhetsbild. [7]

Vilket sätt man än använder, p-värdet eller α-nivån, så kan det vara bra att ha
en ungefärlig norm för vilka värden som man kan strunta i och vilka som är intres-
santa. Åtminstone för undersökningar som allmänheten får ta del av. Sedan om man
väljer en approach med mer �ytande p-värden eller med en bestämd signi�kansnivå
kanske inte spelar lika stor roll i det långa loppet. Men om man börjar bli försiktig
vid ungefär samma gränser så kan man iallafall hjälpa samhället att jämföra un-
dersökningar mot varandra. Detta går så klart inte alltid att genomföra. Jag kan
tänka mig att i viktiga undersökningar där en nollhypotes inte gärna ska förkastas
i onödan så är nivån på α betydligt lägre än exempelvis 0.05.

De�nitionerna för p-värdet och α bör inte blandas ihop. p = PH0(T (X) ≥ T (x))
och α = PH0(förkasta H0). P-värdet beror av stickprovsvärdena, medan α är en nivå
som kan godtas. Detta betyder att α, som är väntevärdet för fel av typ I, säger mer
om undersökningar i de långa loppet medan ett p-värde visar sannolikheten att vi
har fel i just vår undersökning.

I de undersökningar där man är intresserad av en förkastning av nollhypotesen
så behöver inte alltid fel av typ II vara så intressant. Visst, det gör att det så att

30



säga blir enklare att förkasta nollhypotesen när felet är litet. Men om vi väl har
förkastat nollhypotesen så är detta ett lika säkert resultat oavsett värdet på felet.
Det är också enklare att få ett lägre värde på α om vi inte bryr oss i β i så stor
utsträckning. När vi väl har förkastat H0 så är det ju enbart α som talar om hur
pass säker denna förkastning är.

Min åsikt är att det bästa är att rapportera p-värdet, inte endast, men att berätta
det så att var och en för sig kan ska�a sig en åsikt i om de tycker att en hypotes
kan förkastas eller inte när man väl har fått veta helheten för en undersökning.
Test bygger trots allt på slumpen, vi håller inte på med exakta värden, så var och
en borde själv få bestämma vad de vill tro på. När det står undersökningar visar
att detta gäller... så bör man även ändra detta mot undersökningar visar med 2 %
felrisk att detta gäller... Personligen har jag nämligen svårt att tro på undersökningar
nuförtiden om jag inte vet något om hur de har gått till.

I en undersökning med en bestämd alpha-nivå som jag anser vara alldeles för
hög för att jag ska kunna tro på en förkastning hade jag velat se även p-värdet för
att få ytterligare en dimension och på så vis själv bestämma om detta är något jag
tror på eller ej.

Däremot om en undersökning använder sig av en riktigt låg alpha-nivå så hade
inte p-värdet varit lika intressant för då vet jag att det be�nner sig under en riktigt
låg nivå och jag kan tro på att en signi�kant skillnad föreligger.

Men en signi�kansnivå på 5 procent är inte särskilt låg, därför tycker inte jag
att ett signi�kant eller icke-signi�kant resultat säger så mycket på den nivån. Det är
stor skillnad på nivån 0.0001 och 0.049 som båda ligger under denna traditionella
signi�kansnivå.
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Bilaga

R-kod

Program 1

p<-NULL

for(i in 1:1000){

y<-rnorm(100,0,1)

new<-t.test(y)$p.value

p<-c(p,new)}

hist(p, main="Histogram över p-värdet under nollhypotesen", xlab="P-värde",

ylab="Frekvens",col=4)

Program 2 med µ1 = 0.05 som exempel

p<-NULL

for(i in 1:10000){

y<-rnorm(100,0.05,1)

new<-z.test(y,0,1,alternative=c("greater"))$p.value ###ensidigt

p<-c(p,new)}

hist(p, main="Histogram över p-värdet under den alternativa hypotesen",

xlab="P-värde", ylab="Frekvens",col=4)

Program 3 med µ1 = 0.05 som exempel

c<-seq(0,1,0.01)

cc<-1-c

q<-qnorm(cc,0,1)

dg<-dnorm(q,0.5,1)

df<-dnorm(q,0,1)

fp<-dg/df

plot(c,fp,"l", main="Täthetsfunktion för p-värdet

under den alternativa hypotesen",

ylab="f(x)",xlab="p-värdet")
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