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Populärvetenskaplig sammanfattning 

En kausal frågeställning kan exempelvis vara att undersöka om diabetes orsakar depression eller inte. 

Det betyder att om diabetes orsakar depression, så har diabetes en kausal effekt på depression. För 

att skatta den kausala effekten av diabetes på depression används i denna uppsats en 

skattningsmetod tillsammans med ett stickprov från de som har diabetes och ett stickprov från de 

som inte har diabetes, ett så kallat fall-kontrolldata. För att grupperna av diabetiker och icke-

diabetiker ska bli jämförbara mäts även värden på andra variabler, som kan tänkas påverka både 

depressionen och diabetesen. Om ålder är en variabel som misstänks påverka om personen har 

diabetes eller inte, kan hänsyn tas till hur gamla individerna i undersökningen är och därefter dela 

upp individerna i olika åldersgrupper. 

För att kunna bestämma ett värde på den kausala effekten med hjälp av skattningsmetoden, måste 

den totala andelen diabetiker i populationen kännas till, samt andelen diabetiker i respektive 

åldersgrupp. Ett av syftena med denna studie är att undersöka hur bra denna skattningsmetod 

presterar om andelen diabetiker i populationen inte är känd och måste uppskattas. Detta undersöks 

via simuleringar.  



Sammanfattning 

När studier utförs för att se hur en ovanlig sjukdom, tex. diabetes, kan påverka ett utfall av intresse 

kan fall-kontrolldata användas. Ett fall-kontrolldata består dels av fall, som kan representera individer 

som har diabetes, samt kontroller, som kan beteckna friska individer som inte har diabetes. Fall-

kontrolldatat kan sedan användas för att se om diabetesen har ett orsakssamband, även kallat kausal 

effekt, på ett annat utfall, till exempel depression. 

I denna uppsats studeras ett matchat fall-kontrolldata där fallen från fall-kontrolldatat blivit 

stratifierade på en kategorisk bakgrundsvariabel som antas påverka om individen får diabetes eller 

inte. Därefter matchats kontrollerna mot fallen baserat på de olika nivåerna i bakgrundsvariabeln. 

Från detta matchade fall-kontrolldata kan sedan en estimator användas för att undersöka om 

diabetesen har en kausal effekt på depression. Bakgrundsvariabeln, som användes för att få ett 

matchat fall-kontrolldata, antas även påverka om individen får depression eller inte. Estimatorn 

använder sig av alla bakgrundsvariabler i datat samt sannolikheten att ha diabetes i populationen och 

sannolikheten att ha diabetes inom de olika nivåerna av bakgrundsvariabeln, som fall-kontrolldatat 

matchades mot. Eftersom sannolikheterna att ha diabetes kan vara okända kan detta skapa problem 

vid utförandet av studien när kausala effekter ska skattas. 

I denna uppsats är syftet att se hur den valda estimatorn presterar om sannolikheterna att ha 

diabetes saknas och därför måste skattas på olika sätt. Om någon av de skattningar som används 

med estimatorn visar sig vara effektiva kan det tänkas att de med fördel går att använda i områden 

där sannolikheten att vara ett fall inte är känd. Vidare undersöks hur sambandet mellan diabetes, 

depression och bakgrundsvariabler påverkar resultaten för estimatorn när matchningen av fall-

kontrolldatat ignoreras. Frågeställningarna i denna uppsats undersöks uteslutande genom 

simuleringar och resultaten visar bland annat på att skillnaden mellan sannolikheterna att bli 

behandlad, i de olika nivåerna på bakgrundsvariabeln, hellre bör underskattas än överskattas. 

 

  



Abstract 

Title: Estimation of causal effects with matched case-control data 

Case-control data can be used when studies are conducted to see how a rare disease, e.g. diabetes, 

can affect an outcome. Case-control data consist of a sample of cases, which can be represented by 

individuals with diabetes, and controls, which are individuals without diabetes. The case-control data 

can then be used in causal inference if one, for example, want to see if the diabetes has a cause and 

effect relationship, also called causal effect, with an outcome e.g. depression. 

In this thesis, we consider a matched case-control data where the cases have been stratified on a 

categorical variable that is assumed to affect if the individual gets diabetes or not. The controls are 

thereafter matched to the cases based on the levels of that background variable. This matched case-

control data can then be used along with an estimator to investigate if diabetes has a causal effect on 

depression. The background variable, used to attain the matched case-control data, is also assumed 

to affect whether the individual gets depression or not. The considered estimator uses all the 

background variables along with the population probability to have diabetes as well as the 

probability to have diabetes within the different levels of the background variable, that was used to 

create the matched case-control data. Since the probability of having diabetes is often unknown it 

can cause problems when trying to estimate the causal effect from the sample. 

The purpose of this thesis is to investigate how a specific estimator performs if the missing 

probabilities of having diabetes are estimated. If those estimations turn out to be effective, it shows 

promise to be able to use them in fields where the probability of being a case is rarely known. The 

estimator is examined further to determine how the relation between the treatment, outcome and 

background variables affect the results of the estimator when the stratification is ignored. The 

questions in this thesis are investigated solely by simulations and the results show, among other 

things, that the difference between the probabilities of being treated, in the different levels of the 

background variable, should preferably be underestimated rather than overestimated. 
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1 Inledning  

Statistiska undersökningar inom kausal inferens kan göras som observationsstudier eller som 

experimentella studier. Det som studeras vid båda typer av studier är effekten av en behandling på 

ett utfall av intresse. Behandling är inom kausal inferens en bred benämning på den händelse eller 

orsak som antas ha en kausal effekt på utfallet. Behandlingen kan därför vara allt från en medicinsk 

behandling till inkomstlönen hos en grupp individer eller mängden regn som faller på en viss 

geografisk plats. Då observationsstudier endast observerar verkligheten, utan att försöka påverka 

den, anser bland annat den engelska epidemiologen Sir Austin Bradford Hill att resultat från dessa 

studier hellre bör tolkas som associationer och inte som kausala effekter. Han menar att resultaten 

från en experimentell studie i regel kommer närmare den sanna effekten jämfört med en 

observationsstudie1. För att mäta effekten i en experimentell studie skulle individernas utfall behöva 

observeras då de både fått behandlingen (t.ex. diabetes) och inte. Eftersom detta är omöjligt kan 

därför andra parametrar undersökas som till exempel den genomsnittliga kausala effekten i 

populationen2. Även om experimentella studier är att föredra framför observationsstudier i kausal 

inferens, är oftast en sådan studie inte genomförbar3. Om exempelvis depression är utfallet som 

studeras och diabetes är behandlingen som misstänks påverka depression, är det inte möjligt att 

välja vilka som ska få diabetes och inte. Därför används ofta observationsstudier istället. 

En typ av observationsstudie är en så kallad fall-kontrollstudie. I en fall-kontrollstudie samlas både 

individer, som exempelvis har diabetes in, samt friska individer som används som kontroller. För att 

kunna skatta kausala effekter från datat från fall-kontrollstudien måste justeringar göras för 

skillnader i bakgrundsvariabler, mellan fallen och kontrollerna, så att dessa grupper blir jämförbara4. 

Justeringen kan ske genom exempelvis matchning5. 

I denna uppsats används ett simulerat matchat fall-kontrolldata i en så kallad sekundäranalys. Det 

betyder att utfallet från det matchade fall-kontrolldatat nu används som behandlingen för att 

undersöka om den har en kausal effekt på ett annat utfall av intresse. Det matchade fall-

kontrolldatat används därför för att undersöka hur en specifik estimator presterar vid skattningar av 

kausala effekter. Något som exempelvis måste kännas till för att skatta kausala effekter med 

estimatorn är sannolikheten att vara ett fall i det matchade fall-kontrolldatat. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur denna estimator presterar vid skattning av kausala 

effekter, vid sekundäranalys av matchat fall-kontrolldata, om den sanna andelen behandlade i 

populationen är okänd och måste skattas. Dessutom undersöks estimatorns skattningar av den 

kausala effekten på det matchade fall-kontrolldatat, när matchningen av kontrollerna mot fallen 

ignoreras. I denna uppsats används olika vikter beroende på om stickprovet antas komma från ett 

fall-kontrolldata eller ett matchat fall-kontrolldata. De huvudsakliga frågeställningar som undersöks i 

uppsatsen är: 

                                                           
1 (Bradford Hill, 1965) 
2 (Hernán, 2004) 
3 Ibid 
4 (Rubin, 1974) 
5 (van der Laan, 2008) 



2 
 

• Hur påverkas den kausala effekten när olika typer av skattningar av andelen behandlade 

används i estimatorn, när den sanna andelen behandlade är okänd? 

• I vilka situationer ger estimatorns skattningar större fel när stickprovet felaktigt antas komma 

från ett fall-kontroll data istället för ett matchat fall-kontroll data? 

Uppsatsen inleds med bakomliggande teori om kausala effekter och dess antaganden i avsnitt 2. 

Fortsättningsvis presenterar avsnitt 3 teori bakom fall-kontrolldata och därefter behandlar avsnitt 4 

matchningen och estimatorn som används. I avsnitt 5 presenteras hur simuleringarna utförs för att 

skatta den kausala effekten, samt resultaten från simuleringarna. Uppsatsen avslutas med en 

diskussion i avsnitt 6. 
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2 Kausala effekter 

En kausal effekt kan beskrivas som ett orsakssamband mellan hur en behandling efter en tid påverkar 

ett specifikt utfall. Om behandlingen är binär finns det två potentiella utfall. Det ena potentiella 

utfallet är utfallet då en individ fått behandlingen och det andra potentiella utfallet är utfallet när en 

individ inte fått behandlingen. Skillnaden mellan de två potentiella utfallen definieras som en kausal 

effekt. För att kunna definiera en kausal effekt på individnivå ska individen kunna tilldelas båda typer 

av behandlingar. Individen ska både ha möjlighet att få behandlingen och möjlighet att inte få 

behandlingen. Den individuella kausala effekten definieras då som skillnaden mellan utfallen då 

individen fått behandlingen respektive när individen inte fått behandlingen6. Eftersom en individ 

endast kan erhålla en behandling kan inte båda potentiella utfallen observeras för samma individ i 

verkligheten och därmed kan inte den individuella kausala effekten observeras. Istället kan 

populationens kausala effekt beräknas7. För att beräkna populationens kausala effekt jämförs en 

individ som fått behandlingen med en annan individ som inte fått behandlingen. Om behandlingen 

har tilldelats individerna slumpmässigt kan det antas att det inte finns några systematiska skillnader i 

bakgrundsvariablerna varpå de två behandlingsgrupperna kan jämföras direkt mot varandra. Dock är 

det sällan som behandlingen tilldelas slumpmässigt till individerna i en observationsstudie. Därför 

finns det en risk att individerna kan ha värden på en eller flera bakgrundsvariabler som påverkar 

både om de får behandlingen samt värdet på utfallsvariabeln. För att undvika detta problem jämför 

man individer från de olika behandlingsgrupperna som har liknande värdena på 

bakgrundsvariablerna8. 

En viktig förutsättning för att en kausal effekt ska kunna skattas är att behandlingen måste tilldelas 

innan utfallet mäts. Detta är essentiellt för att kunna observera en kausal effekt.9 

2.1 Definitioner för identifiering av kausala effekter 
I denna uppsats betecknar 𝑋 en vektor innehållande bakgrundsvariabler observerade före 

behandlingen. Endast en binär behandling, 𝑇, undersöks där 𝑇 = 1 innebär att individen blivit 

tilldelad behandlingen och 𝑇 = 0 innebär att individen tillhör kontrollgruppen och ej blivit tilldelad 

behandlingen. 𝑌1 betecknar det potentiella utfallet om en individ är behandlad och 𝑌0 betecknar det 

potentiella utfallet om en individ är kontroll och därmed inte erhållit någon behandling. För varje 

individ kan endast ett av de två potentiella utfallen observeras, känt som “The fundamental problem 

of causal inference”10. För individer som har tilldelats behandling, 𝑇 = 1, kan endast utfallet 

𝑌1 observeras och för individer som ej har blivit tilldelade behandling, 𝑇 = 0, kan enbart utfallet 

𝑌0 observeras. Det observerbara utfallet definieras som: 

 𝑌 = 𝑇𝑌1 + (1 − 𝑇)𝑌0. (1) 
 

Den individuella kausala effekten definieras som skillnaden mellan de individuella potentiella 

utfallen11, 

                                                           
6 (Hernán, 2004) 
7 Ibid 
8 (Imbens, 2004) 
9 (Bradford Hill, 1965) 
10 (Holland, 1986) 
11 (Hernán, 2004) 
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 𝛽𝑖𝑛𝑣 = 𝑌1𝑖 − 𝑌0𝑖.  
 

Eftersom det i verkligheten inte går att mäta dessa två värden för varje observation, kommer det 

saknas ett potentiellt utfall för varje observation i stickprovet och den kausala effekten i 

populationen definieras som det förväntade värdet mellan de potentiella utfallen12, 

 𝛽 = 𝐸[𝑌1 − 𝑌0]. (2) 
 

2.2 Antaganden för identifiering av kausala effekter 
För att identifiera den kausala effekten måste antagandena i 2.1.1–2.1.3 vara uppfyllda. 

2.2.1 SUTVA 

SUTVA är en förkortning av “Stable Unit Treatment Value Assumption” och är ett antagande som 

måste vara uppfyllt för att identifiera den kausala effekten. Om antagandet är uppfyllt betyder det 

att en individs potentiella utfall inte påverkas av vilken behandling andra individer blir tilldelade, 

samt att det inte förekommer andra behandlingar som ej är avsedda att studeras13. När SUTVA är 

uppfyllt betyder det exempelvis att en individ som har diabetes inte påverkar om andra individer får 

diabetes. På så sätt kan behandlingen för en individ inte påverka utfallet hos en annan. 

2.2.1.1 Konsistens 

Konsistens är en del i antagandet SUTVA som innebär att det utfall i studien som observeras är vad 

som faktiskt har hänt och utesluter andra eventuella effekter av behandling på utfallet som är av 

intresse14. Antagandet betyder att om en individ blivit tilldelad behandlingen så kommer vi att mäta 

(1) för just denna individ. För att konsistens ska vara uppfyllt måste behandlingen vara väldefinierad 

så att individen blir tilldelad den avsedda behandlingen15.  

2.2.2 Unconfoundedness 

För att identifiera den kausala effekten från stickprovet måste alla variabler som kan tänkas påverka 

både behandlingen och utfallet observeras16. Dessa variabler kallas för störfaktorer och när alla 

störfaktorer har identifierats så är den kausala effekten unconfounded17. Det betyder att 

 (𝑌1, 𝑌0)╨T|X  
 

där ╨ betyder att de potentiella utfallen är oberoende av behandlingen givet kovariaterna.  

Om detta antagande inte är uppfyllt kan det innebära att den observerade effekten av behandlingen 

på utfallet är missvisande, vilket kan leda till att fel slutsatser dras18. Om till exempel en studie 

observerar att många som har dålig syn ofta drabbas av depression, finns det en risk att resultatet i 

studien visar att dålig syn orsakar depression. Denna potentiellt falska effekt beror då på att alla 

störfaktorer inte har mätts. Det är alltså störfaktorn diabetes som orsakar både dålig syn och 

                                                           
12 (Rubin, 1974) 
13 (Rubin, 1980) 
14 (VanderWeele, 2009) 
15 Ibid 
16 (Hernán & Robins, 2006) 
17 Ibid 
18 (Imbens, 2004) 
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depression som får det att verka som att dålig syn har en effekt på depression. I observationsstudier 

går det generellt sett inte att testa utifrån datat om unconfoundedness är uppfyllt eller ej19. 

2.2.3 Överlappning 

Ytterligare ett krav för att en kausal effekt ska kunna identifieras är att 

 0 < P(T = 1|X) < 1.  
 

Antagandet benämns som överlappning och betyder att varje individ i studien ska kunna tilldelas alla 

typer av behandlingar, oberoende av vilka värden på bakgrundsvariablerna som observerats. 

Antagandet om överlappning behövs också för att sannolikheten att kunna bli tilldelad behandling 

eller inte måste ligga mellan noll och ett för alla värden på bakgrundsvariablerna.20 

2.2.4 Givet antagandena 

Givet att alla antaganden i 2.2.1–2.2.3 är uppfyllda och stickprovet är i.i.d. från fördelningen (𝑌, 𝑋, 𝑇) 

kan det visas att: 

 𝐸𝑋[𝐸(𝑌|𝑇 = 1, 𝑋) − 𝐸(𝑌|𝑇 = 0, 𝑋)] = 𝐸𝑋[𝐸(𝑌1|𝑋) − 𝐸(𝑌0|𝑋)] = 𝛽.  
 

3 Fall-kontrolldata 

Fall-kontrollstudier är en typ av statistiska undersökningar som främst används inom epidemiologisk 

forskning och har funnits i modern version sedan 1920-talet21. Fall-kontrollstudier nyttjas med fördel 

i fall där en sällsynt sjukdom eller sjukdomstillstånd studeras eller då sjukdomen är kostsam att 

undersöka22. Grundprincipen med fall-kontrollstudier är att undersöka sambandet mellan sjukdomen 

och bakgrundsvariabler som misstänks påverka sjukdomen. Data samlas in genom att slumpmässigt 

välja en grupp fall bestående av individer som har sjukdomen och en slumpmässig grupp av friska 

kontroller som kan löpa risk att utveckla sjukdomen. 

När matchat fall-kontrolldata samlas in stratifieras fallen på en kategorisk bakgrundsvariabel och 

kontrollerna matchas mot fallen inom nivåerna på denna bakgrundsvariabel. En anledning till att 

matchat fall-kontrolldata används är för att erhålla mer jämförbara grupper23. Både vid matchat och 

omatchat fall-kontrolldata används oftast inte fler än fyra kontroller per fall, eftersom ingen större 

vinning i statistisk styrka fås efter det.24 

Ett exempel på hur man samlar in ett matchat fall-kontrolldata, om ålder påverkar om personen har 

diabetes eller inte, är att välja kontrollerna baserat på om de slumpmässigt utvalda fallen är över 

eller under 50 år. Till att börja med väljs en grupp diabetiker slumpmässigt ut. För varje fall av 

diabetiker i gruppen som är under 50 år tas fyra kontroller från samma åldersgrupp som inte har 

                                                           
19 (Breslow, 2005) 
20 (Rubin, 1980), (Holland, 1986) 
21 (Breslow, 2005) 
22 (Reutfors, 2013) 
23 (van der Laan, 2008) 
24 (Breslow, 2005) 
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diabetes. På motsvarande sätt tas fyra kontroller som inte har diabetes, för varje fall av diabetiker i 

gruppen som är över 50 år. 

I denna uppsats undersöks endast matchat fall-kontrolldata i en sekundäranalys, alltså där utfallet 

från det matchade fall-kontrolldatat nu används som behandlingen för att skatta kausala effekter på 

ett annat utfall. Inga övriga antaganden än de som nämns i kapitlet kausala effekter behövs för att 

identifiera en kausal effekt när matchat fall-kontrolldata undersöks25. 

4 Matchning 

För att kunna beräkna den kausala effekten från det matchade fall-kontrolldatat behöver de saknade 

potentiella utfallen ersättas med värden som kan mätas eller beräknas från stickprovet26. I denna 

uppsats ersätts de saknade potentiella utfallen för varje individ av utfallet från en individ i den 

motsatta behandlingsgruppen. 

För att göra detta måste ett kriterium bestämmas för att avgöra vilka individer från de motsatta 

behandlingsgrupperna som ska matchas ihop när den kausala effekten ska skattas. Individerna som 

matchas ihop blir då de två individer från motsatta behandlingsgrupper vars bakgrundsvariabler har 

mest lika värden. De två populäraste metoderna att matcha ihop två individer är Mahalanobis metric 

och den diagonaliserade Mahalanobis metric27. En annan vanligt använd metod, när fler än en 

bakgrundsvariabel har mätts, är propensity score som är ett sammanvägt värde av 

bakgrundsvariablernas värden28. I denna uppsats används den enklaste metoden att matcha, där för 

varje individ 𝑖 väljs individen från den motsatta behandlingsgruppen, 𝑖′, så att normen 

 ||𝑋𝑖 − 𝑋𝑖′|| (3) 

 

minimeras. 

4.1 Estimatorn 
I denna uppsats skattas den kausala effekten med den viktade matchningsestimatorn, med vikter, 

som används i “Estimating marginal causal effects in a secondary analysis of case-control data”29. 

Estimatorn använder värden som kan observeras eller beräknas från stickprovet med hjälp av 

följande formel: 

 
�̂�𝑉𝑀 =

1

𝑛
∑ 𝑤𝑖(2𝑇𝑖 − 1)[𝑌𝑖 − 𝑌𝑖′(𝑖)],

𝑛

𝑖=1

 
(4) 

 

där 𝑛 betecknar stickprovsstorleken, 𝑇𝑖 betecknar om individ 𝑖 är behandlad eller ej (𝑇𝑖 = 1, 𝑇𝑖 = 0). 

𝑌𝑖  betecknar utfallet (1) för individ 𝑖 och 𝑌𝑖′(𝑖) betecknar utfallet (1) för den individ från den motsatta 

behandlingsgruppen till 𝑖 som minimerar (3). 𝑤𝑖 betecknar vikter som ser ut som följer: 

                                                           
25 (Persson, et al., 2017) 
26 (Rosenbaum, 1995) 
27 (Imbens, 2004) 
28 (Rosenbaum & Rubin, 1983) 
29 (Persson, et al., 2017) 
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𝑤𝑖 = {

(𝐽 + 1)𝑞,            𝑜𝑚 𝑇𝑖 = 1
𝐽 + 1

𝐽
(1 − 𝑞),   𝑜𝑚 𝑇𝑖 = 0,

 

(5) 

 

𝑤𝑖 = {

(𝐽 + 1)𝑞,                 𝑜𝑚 𝑇𝑖 = 1
𝐽 + 1

𝐽

1 − 𝑞𝑚𝑧

𝑞𝑚𝑧
 𝑞,   𝑜𝑚 𝑇𝑖 = 0.

 

(6) 

   

 

𝑀 ⊂ 𝑋 betecknar en bakgrundsvariabel som använts för att skapa det matchade fall-kontrolldatat. 𝑞 

anger andelen behandlade i populationen, 𝑞𝑚𝑧 betecknar andelen behandlade inom nivåerna på 𝑀 

(𝑧 = (0,1) och 𝑞𝑚1 är när 𝑀 = 1 och 𝑞𝑚0 är när 𝑀 = 0). 𝐽 anger hur många kontroller per fall som 

valts till stickprovet. (5) används då det matchade fall-kontrolldatat antas vara ett omatchat fall-

kontroll data. (6) används då stickprovet antas vara ett matchat fall-kontrolldata. 

Det är möjligt att visa att (4) är en konsistent estimator av den kausala effekten i populationen (2), 

för både (5) och (6)30. 

5 Tillvägagångssätt och resultat 

Avsnittet är uppdelat i två delar. I båda delarna utförs simuleringar för att undersöka estimatorns (4) 

skattning av kausala effekter. Eftersom den sanna populationen simuleras kan de sanna värdena på 

𝑞, 𝑞𝑚1 och 𝑞𝑚0 bestämmas analytiskt. Estimatorns skattningar av den kausala effekten med de 

sanna värdena på 𝑞, 𝑞𝑚1 och 𝑞𝑚0 jämförs sedan med de scenarion där 𝑞, 𝑞𝑚1 och 𝑞𝑚0 antas vara 

okända och ersätts på andra sätt. Hur dessa värden ersätts förklaras närmare i avsnitt 5.1 och 5.2. I 

båda simuleringarna har de kausala effekterna skattats för tre olika stickprovsstorlekar; 1 000, 2 500 

och 5 000. Den statistiska programvaran R används genomgående i denna uppsats för att utföra 

simuleringarna. 

Estimatorns approximativa bias, standardavvikelse och MSE beräknas enligt: 

 𝑏𝑖𝑎𝑠 = �̂�[�̂�𝑉𝑀] − 𝛽 (7) 

 

och: 

 

𝑠 = √∑ (�̂�𝑉𝑀,𝑖 − �̂�[�̂�𝑉𝑀])
2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 

(8) 

 

respektive: 

 𝑀𝑆𝐸 = 𝑏𝑖𝑎𝑠2 + 𝑠2, (9) 
 

där 𝑛 betecknar stickprovsstorleken. 

                                                           
30 (Persson, et al., 2017) 
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5.1 Estimatorn med skattade värden 
I den första simuleringen genereras en population på 𝑝𝑜𝑝 = 500 000 enheter. Stickprovet som ska 

undersökas tas genom att slumpmässigt välja ut 𝑛1 = (200, 500, 1 000) stycken fall från 

populationen. Därefter stratifieras fallen på variabeln 𝑀 och för varje fall i vardera nivån av 

𝑀 slumpas fyra kontroller från samma nivå från populationen, med återläggning. Antalet kontroller 

blir därför totalt 𝑛0 = 𝑛1 ∗ 4 så det totala stickprovet blir av storlek 𝑛 = 𝑛1 + 𝑛0 =

(1 000, 2 500, 5 000). 

Datat består av variablerna, 𝑌, 𝑌1, 𝑌0, 𝑇, 𝑀 och 𝑋. Variabeln 𝑀 är vald att vara binär och har en 

bestämd sannolikhet på 0,30† (𝑀~𝐵𝑒𝑟(0,3)). 𝑋 är likformigt fördelad på intervallet ett till fem† 

(𝑋~𝑈𝑛𝑖(1,5)). 𝑀 och 𝑋 är oberoende av varandra. 

Sannolikheten att bli behandlad (𝑇 = 1) i populationen påverkas av variablerna 𝑀 och 𝑋. 

Parametrarna för 𝑀 och 𝑋 är valda så att denna sannolikhet (𝑞) är 0,049† och samtidigt valda så att 

sannolikheterna för att vara behandlad i 𝑀 = 1 (𝑞𝑚1 = 0,027) respektive 𝑀 = 0 (𝑞𝑚0 = 0,059) ej är 

densamma. Alltså, 

 
𝑃(𝑇 = 1|𝑋, 𝑀) =

1

1 + exp (2,2 + 0,2𝑋 + 0,8𝑀)
. 

 

 

De potentiella utfallen är 𝑌1 och 𝑌0, 

 𝑌1 = 12 − 4𝑋 + 4𝑀 + 𝜖1,  

 

 𝑌0 = 8 − 2𝑋 + 6𝑀 + 𝜖0,  
 

där 𝜖𝑡~𝑁(0,1) för 𝑡 = 0,1. Det observerade utfallet är (1) och den kausala effekten är -2,60. 

I denna simulering undersöks estimatorns (4) skattningar av den kausala effekten då 𝑞, 𝑞𝑚1 och 𝑞𝑚0  

antas vara okända och skattas på tre olika sätt. De tre olika skattningsmetoderna är: 

i. “OSU 100”/“OSU 500” - Oberoende av stickprovet som beskrivs ovan, skattas 𝑞, 𝑞𝑚1 och 𝑞𝑚0 

från ett obundet slumpmässigt urval (OSU), av storlek 100 respektive 500, taget från 

populationen. Dessa skattningar används sedan i (6) i estimatorn (4). Om inga fall kommit 

med i någon av nivåerna på 𝑀 för 𝑞𝑚1 eller 𝑞𝑚0 bestäms andelen behandlade som 
1

𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 𝑝å 𝑂𝑆𝑈
. 

ii. “Under”/”Över” - det sanna värdet på 𝑞 används och skillnaden mellan 𝑞𝑚1 och 𝑞𝑚0 under- 

respektive överskattas. Värdena på 𝑞𝑚1 och 𝑞𝑚0 har valts godtyckligt, se figur 1. Dessa 

värden på 𝑞, 𝑞𝑚1 och 𝑞𝑚0 används sedan i (6) i estimatorn (4). 

iii. “Vikt 1” - det sanna värdet på 𝑞 används i (5), vilket betyder att stickprovet felaktigt 

behandlas som ett omatchat fall-kontrolldata när den kausala effekten beräknas med (4). 

Den kausala effekten beräknas med (4) med de tre olika skattningsmetoderna (i, ii ,iii) och jämförs 

därefter med den kausala effekt som fås när de sanna värdena på 𝑞, 𝑞𝑚1 och 𝑞𝑚0 används i 

                                                           
† Dessa värden har valts godtyckligt så att alla antaganden ska vara uppfyllda samtidigt som rimliga värden för 
sannolikheter för diabetes och kausala effekter tagits hänsyn till. 
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estimatorn (𝑞 = 0,049 ,𝑞𝑚1 = 0,027 , 𝑞𝑚0 = 0,059). Detta repeteras 5 000 gånger för varje 

skattningsmetod. Efter det beräknas bias (7), standardavvikelse (8) och MSE (9). 

 

Figur 1. Representation av hur värdena på 𝒒𝒎𝟏 och 𝒒𝒎𝟎 för “Under” och “Över” förhåller sig till de sanna 
värdena på 𝒒𝒎𝟏 och 𝒒𝒎𝟎. 

Populationen simuleras på ett sådant sätt att det potentiella utfall som har observerats för varje 

individ motsvarar utfallet för den behandling som individen faktiskt har blivit tilldelad. Det gör att 

antagandet om konsistens är uppfyllt. Av samma anledning som för konstistens, är antagandet om 

SUTVA också uppfyllt då det i simuleringen endast existerar en version av behandlingen och en 

individs utfall efter behandling påverkas inte av vilken behandling andra individer blivit tilldelade. 

Antagandet om överlappning är också uppfyllt då individen kan tilldelas båda behandlingarna, 

oavsett vilka värden på bakgrundsvariablerna som observerats. Eftersom hänsyn tas till alla variabler 

som påverkar både utfall och behandling är antagandet om unconfoundedness uppfyllt. 

  



10 
 

5.1.1 Resultat 

I Tabell 1 redovisas resultaten för skattning av den kausala effekten. I tabellen presenteras bias (7), 

standardavvikelse (8) och MSE (9). 

Tabell 1. Estimatorns skattade bias, standardavvikelse (SD) och MSE för skattningsmetoderna (i), (ii) 
respektive (iii), för stickprovsstorlekarna 𝒏 = (𝟏 𝟎𝟎𝟎, 𝟐 𝟓𝟎𝟎, 𝟓 𝟎𝟎𝟎) i denna simulering. Den kausala 
effekten är 2,96. 

 
n=1 000 n=2 500 n=5 000 

 
Bias SD MSE Bias SD MSE Bias SD MSE 

Sann prev. 0,019 0,20 0,039 0,01 0,13 0,016 0,0097 0,13 0,016 

OSU 100 0,65 0,78 1,0 0,64 0,78 1,03 0,68 0,75 1,02 

OSU 500 0,28 0,91 0,91 -0,29 0,91 0,91 -0,29 0,87 0,85 

Under 0,012 0,17 0,028 0,0058 0,11 0,012 0,0057 0,075 0,0056 

Över -0,36 0,28 0,21 -0,37 0,18 0,17 -0,37 0,13 0,15 

Vikt 1 0,27 0,14 0,091 0,27 0,088 0,079 0,26 0,087 0,078 

 

För estimatorn avtar eller avstannar samtliga standardavvikelser och MSE när större 

stickprovsstorlekar väljs, vilket kan utläsas ur tabell 1. Den skattningsmetod som ger lägst bias, 

standardavvikelse och MSE för alla stickprovsstorlekar är “Under”, det vill säga då skillnaden mellan 

𝑞𝑚1 och 𝑞𝑚0 underskattas. Det betyder att estimatorns bias, standardavvikelse och MSE blir lägre 

när skillnaden mellan 𝑞𝑚1 och 𝑞𝑚0 underskattas jämfört med när skillnaden överskattas. Den metod 

som, för samtliga stickprovsstorlekar, har högst bias och MSE är när 𝑞𝑚𝑧 skattas med ett OSU av 

storlek 100, ”OSU 100”, medan den metod som ger högst standardavvikelse är ”OSU 500” där 

𝑞𝑚𝑧 skattas med ett OSU av storlek 500. Biasen för “OSU 100” är högre än biasen för “OSU 500”, för 

respektive stickprovsstorlek, medan standardavvikelsen däremot alltid är lägre för “OSU 100”. För 

𝑛 = 1 000 är biasen 34 gånger större i ”OSU 100” än i fallet där estimatorn med den sanna andelen 

behandlade används (“Sann prev.”). Vidare, för stickprovsstorleken 𝑛 = 1 000, är MSE 26 gånger 

större för “OSU 100” än vad den är för “Sann prev.” medan standardavvikelsen är nästan fyra gånger 

så stor. Den skattningsmetod som, efter “Under”, ger lägst bias och MSE är ”Sann prev.”, och den 

skattningsmetod som efter “Under” ger lägst standardavvikelse är ”Vikt 1”. Det innebär alltså att 

“Vikt 1” ger lägre standardavvikelse än “Sann prev.”. 
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5.2 Ignorerad matchning av fall-kontrolldatat 
I den andra simuleringen undersöks fyra olika 𝑀, i fortsättningen hänvisat som 𝑀𝑘, 𝑘 = 1, . . . ,4. 𝑀𝑘 

har olika stark påverkan på behandlingen och utfallet för att se hur stora felen blir när matchningen 

av fall-kontrolldatat ignoreras (5) samtidigt som 𝑞𝑚1 och 𝑞𝑚0 ej är kända. De fyra olika 𝑀-variablerna 

påverkar behandlingen och utfallet enligt tabell 2. 

Tabell 2. Schema över vilken påverkan 𝑴𝒌 har på behandlingen (𝑻) och utfallet (𝒀). 

  
𝑌 

  
Svag Stark 

𝑇 

Svag 𝑀1 𝑀2 

Stark 𝑀3 𝑀4 

 

Populationen simuleras till en storlek av 𝑝𝑜𝑝 = 1 000 000. Stickprovet som ska undersökas tas 

genom att slumpmässigt välja ut 𝑛1 = (200, 500, 1 000) stycken fall. Därefter stratifieras de utvalda 

fallen i tur och ordning på 𝑀𝑘 och för varje fall i vardera nivån av 𝑀𝑘 väljs fyra kontroller från samma 

nivå på 𝑀𝑘 med återläggning från populationen. Antalet kontroller blir därför totalt 𝑛0 = 𝑛1 ∗ 4 och 

det totala stickprovet 𝑛 = 𝑛1 + 𝑛0 = (1 000, 2 500, 5 000). 

I denna simulering genereras datat för att se hur 𝑀𝑘:s relation med 𝑇 och 𝑌 påverkar estimatorn (4) 

om (5) används istället för (6). Alla fyra 𝑀𝑘-variabler har samma fördelning (𝑀𝑘~𝐵𝑒𝑟(0,5) där 𝑘 =

1,2,3,4)‡. 𝑀 och 𝑋 är oberoende av varandra och parametrarna för dessa binära 𝑀𝑘-variabler har, 

tillsammans med parametrarna för den likformigt fördelade 𝑋-variabeln (𝑋~𝑈𝑛𝑖(1,5))‡, valts så att 

sannolikheten att bli behandlad i populationen är 𝑞 = 0,050‡. Alltså, 

 
𝑃(𝑇 = 1|𝑋, 𝑀𝑘) =

1

1 + exp (0,6 + 0,4𝑋 + 0,3𝑀1 + 0,3𝑀2 + 1,3𝑀3 + 1,3𝑀4
. 

 

 

Dessutom är parametrarna valda så att sannolikheterna för att vara behandlad i 𝑀𝑘 = 1 respektive 

𝑀𝑘 = 0 enligt tabell 3. 

  

                                                           
‡ Dessa värden har godtyckligt valts så att alla antaganden ska vara uppfyllda samtidigt som rimliga värden för 
sannolikheter för diabetes och kausala effekter tagits hänsyn till. 
 I simuleringen användes felaktigt värdet 0,043 för 𝑞𝑚1 i M1 och värdet 0,077 i 𝑞𝑚0 i M3. De felaktiga 
inmatningarna är i dessa sammanhang försumbart små så det bedöms, av författarna, att det inte påverkar 
resultaten så att andra slutsatser dras. 
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Tabell 3. Schema över sannolikheterna att bli behandlad i 𝑴𝒌 = 𝟏 (𝒒𝒎𝟏) respektive 𝑴𝒌 = 𝟎 (𝒒𝒎𝟎). 

 
𝑞𝑚1 𝑞𝑚0 

𝑀1 0,044 0,057 

𝑀2 0,044 0,057 

𝑀3 0,023 0,078 

𝑀4 0,023 0,078 

 

De potentiella utfallen är 𝑌1 och 𝑌0, 

 𝑌1 = 19 − 1,5𝑋 − 0,02𝑀1 − 1,5𝑀2 − 0,02𝑀3 − 1,5𝑀4 + 𝜖1,  

 

 𝑌0 = 4 + 1,5𝑋 + 0,02𝑀1 + 1,5𝑀2 + 0,02𝑀3 + 1,5𝑀4 + 𝜖0,  

 

där 𝜖𝑡~𝑁(0,1) för 𝑡 = 0,1. Det observerade utfallet är (1) och den kausala effekten är 2,96. 

Den kausala effekten beräknas med (4) och (5) och sedan repeteras detta 5 000 gånger. Efter det 

beräknas bias (7), standardavvikelse (8) och MSE (9). 

Genom samma resonemang som i den första simuleringen är antagandena om överlappning, 

konsistens, unconfoundedness och SUTVA uppfyllda även här. 

5.2.1 Resultat 

Figur 2 visar biasens förändring i förhållande till stickprovsstorleken för de fyra olika 𝑀𝑘. Det scenario 

då estimatorns bias är som lägst, när matchningen ignoreras (5), är när 𝑀𝑘 har en stark påverkan på 

behandlingen men en svag påverkan på utfallet, alltså när 𝑀3 används för att skapa det matchade 

fall-kontrolldatat. Högst bias fås när 𝑀𝑘 har en stark påverkan på både behandlingen och utfallet 

(𝑀4). Vid större stickprovsstorlekar närmar sig värdena på biasen för 𝑀1 och 𝑀3 varandra, vilka är de 

𝑀𝑘 som påverkar utfallet svagt. Figur 2 visar däremot att biasvärdena för de 𝑀𝑘 som påverkar 

utfallet starkt (𝑀2, 𝑀4), ej närmar sig biasvärdena för de övriga 𝑀𝑘 för måttliga stickprov. 
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Figur 3 visar hur standardavvikelsen varierar mellan de olika stickprovsstorlekarna och 𝑀𝑘. När 

matchningen ignoreras (5) och då 𝑀𝑘 har en stark påverkan på behandlingen (𝑀3, 𝑀4) får estimatorn 

låga standardavvikelser, vilket kan utläsas ur figur 3. Lägst standardavvikelse fås när 𝑀3 används som 

stratifieringsvariabel, vilket är när 𝑀𝑘 har en stark påverkan på behandlingen men en svag påverkan 

på utfallet. Högre standardavvikelse fås när 𝑀𝑘 har en svag påverkan på behandlingen och högst 

standardavvikelse fås då 𝑀𝑘 har en svag påverkan på behandlingen och en stark påverkan på utfallet 

(𝑀2). För större stickprovsstorlekar närmar sig samtliga standardavvikelser samma värde. 

Figur 2. Estimatorns bias för de olika 𝑴𝒌 då matchningen ignorerats (5) med stickprovsstorlekarna 𝒏 =
(𝟏 𝟎𝟎𝟎, 𝟐 𝟓𝟎𝟎, 𝟓 𝟎𝟎𝟎). 𝑴𝟏 = svag påverkan på behandling och utfall, 𝑴𝟐 = svag påverkan på behandling 
och stark påverkan på utfallet, 𝑴𝟑 = stark påverkan på behandling och svag påverkan på utfallet och 𝑴𝟒 = 
stark påverkan på behandling och utfall. 
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Figur 3. Estimatorns standardavvikelse för de olika 𝑴𝒌 då matchningen ignorerats (5) med 
stickprovsstorlekarna 𝒏 = (𝟏 𝟎𝟎𝟎, 𝟐 𝟓𝟎𝟎, 𝟓 𝟎𝟎𝟎). 𝑴𝟏 = svag påverkan på behandling och utfall, 𝑴𝟐 = svag 
påverkan på behandling och stark påverkan på utfallet, 𝑴𝟑 = stark påverkan på behandling och svag 
påverkan på utfallet och 𝑴𝟒 = stark påverkan på behandling och utfall. 

I figur 4 kan avläsas hur MSE förhåller sig mellan 𝑀1, 𝑀2, 𝑀3 och 𝑀4. När matchningen ignoreras (5) 

ger 𝑀1 och 𝑀3 låga MSE-värden och dess MSE närmar sig samma värde vid större 

stickprovsstorlekar. 𝑀2 ger högre MSE och vidare är 𝑀4 det 𝑀𝑘 som ger högst MSE. Alltså får 

estimatorn högst MSE när 𝑀𝑘 påverkar både behandlingen och utfallet starkt. 
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Figur 4. Estimatorns MSE för de olika 𝑴𝒌 då matchningen ignorerats (5) med stickprovsstorlekarna 𝒏 =
(𝟏 𝟎𝟎𝟎, 𝟐 𝟓𝟎𝟎, 𝟓 𝟎𝟎𝟎). 𝑴𝟏 = svag påverkan på behandling och utfall, 𝑴𝟐 = svag påverkan på behandling och 
stark påverkan på utfallet, 𝑴𝟑 = stark påverkan på behandling och svag påverkan på utfallet och 𝑴𝟒 = stark 
påverkan på behandling och utfall. 

I tabell 4 (appendix A.2) kan utläsas att lägst bias erhålls då ett 𝑀𝑘 (”Vikt 2”) som påverkar både 

behandlingen och utfallet starkt, används som stratifieringsvariabel. Högst bias fås däremot när ett 

𝑀𝑘 som har en stark påverkan på behandlingen och en svag påverkan på utfallet, används som 

stratifieringsvariabel. Ur tabell 4 kan det även utläsas att de olika 𝑀𝑘 ger liknande värden på 

standardavvikelserna och därmed även liknande MSE-värden. 

6 Diskussion 

Vid skattning av kausala effekter med matchat fall-kontrolldata har i denna rapport en estimator med 

vikter undersökts. Estimatorns vikter har uppskattats på olika sätt för att se hur dessa påverkar 

estimatorn när stickprovet hanteras som ett omatchat fall-kontrolldata och de sanna andelarna 

behandlade ej är kända. 

I den första simuleringen har de tre olika skattningsmetoderna jämförts dels med varandra och dels 

med den sanna andelen behandlade i estimatorn (4). Resultaten av denna simulering visar att lägst 

bias, standardavvikelse och MSE fås i skattningsmetoden ”Under”, vilket betyder att våra resultat 

pekar på att det är bättre att underskatta skillnaden mellan 𝑞𝑚1 och 𝑞𝑚0 än att överskatta den, vid 

beräkning av den kausala effekten. Att ”Under” presterar bättre än ”Sann prev.”  i vår simulering är 

ett anmärkningsvärt resultat då “Sann prev.” förväntas prestera bättre på grund av att estimatorn är 

asymptotiskt väntevärdesriktig när den sanna andelen behandlade används. Att “Under” verkar 
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prestera bättre skulle kunna bero på hur populationen är genererad i denna undersökning. Om en 

annan population genererats är det inte säkert att resultaten gett samma slutsats. 

Enligt resultaten bedöms “OSU 100” och “OSU 500” vara de skattningsmetoder som ger störst fel vid 

skattning av den kausala effekten. Detta betyder att ifall kännedom om sannolikheten att vara 

behandlad i stratumen saknas och ingen förhandsinformation finns för att skatta dessa, kan det vara 

bättre att ignorera matchningen och använda (5), istället för “OSU 100” och “OSU 500”, när den 

kausala effekten ska beräknas. Däremot är biasen i (5) och ”OSU 500” i princip likvärdiga medan 

standardavvikelsen tycks bli högre för stora OSU än för små. En tänkbar förklaring till ökad 

standardavvikelse vid större OSU är att sannolikhetsfördelningen för den skattade kausala effekten är 

skev (se figur 5 appendix A.1). Skevheten kan tänkas bero på att “OSU 100” och “OSU 500” har 

överskattat 𝑞𝑚𝑧. Detta argument är baserat på hur vikterna är definierade (5, 6). Denna skevhet 

framkommer tydligare när skattningarna används vid större stickprov. 

I resultaten för ”Vikt 1” kan det utläsas i tabell 1 att bias inte förbättrats nämnvärt vid ökning av 

stickprovsstorleken. Vid ökning av stickprovsstorleken från 1 000 till 2 500 förbättras 

standardavvikelsen medan ingen avsevärd förbättring sker från 2 500 till 5 000. 

I den andra simuleringen har estimatorn undersökts när fyra olika stratifieringsvariabler 𝑀𝑘 har 

använts för att skapa det matchade fall-kontrolldatat. Detta för att se hur 𝑀𝑘:s relation till 

behandlingen och utfallet påverkar skattningen av den kausala effekten (4) när sannolikheten att 

vara behandlad inom stratumen ej är kända. Detta är intressant att undersöka för att avgöra hur 

stort felet blir när den kausala effekten ska skattas i studier där information om sannolikheten att 

vara behandlad saknas. Om vi vet 𝑀𝑘:s relation till behandlingen och utfallet kan det underlätta när 

beslut ska tas om hur datamaterial ska hanteras, där sannolikheten att vara behandlad inom 

stratumen saknas. Det kan utläsas från figur 2–4 att lägst bias och standardavvikelse fås om 𝑀𝑘 har 

en stark påverkan på behandlingen men en svag påverkan på utfallet. Högst bias och 

standardavvikelse fås när 𝑀𝑘 påverkar både behandlingen och utfallet starkt. Det innebär att (5) bör 

kunna användas i de fall där det har visats att 𝑀𝑘:s påverkan på behandlingen är stark och påverkan 

på utfallet är svag. Om 𝑀𝑘 däremot har en stark påverkan på både utfallet och behandlingen, bör (5) 

inte användas. Från tabell 4 i appendix A.2 kan det utläsas att (5) och (6) ger likvärdiga resultat när 

𝑀𝑘 har en svag påverkan på både behandlingen och utfallet. Detta är rimligt eftersom (5) används 

när stickprovet inte är ett matchat fall-kontrolldata. 

I figur 2 och tabell 4 utläses att biasen för (𝑀𝑘 som har en stark påverkan på behandlingen och svag 

påverkan på utfallet) är väldigt nära noll vid en stickprovsstorlek på 5 000. Även standardavvikelsen 

är väldigt låg vid denna storlek på stickprovet, enligt figur 3. Det hade därför varit av intresse att 

undersöka om biasen fortsätter närma sig väntevärdesriktighet vid ännu större stickprov, eller om 

biasen eventuellt sjunker och blir negativ. 

Populationen har genererats så att alla antaganden är uppfyllda för att ge estimatorn optimala 

förhållanden. Det hade därför varit av intresse att återskapa samma undersökning men då 

populationen ej varit optimalt genererad för att se hur estimatorn presterar under sådana 

förhållanden. Ett exempel kan vara att ett eller flera antaganden är mindre uppfyllda eller inte 

uppfyllda alls. 
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Sammanfattningsvis bör ett OSU inte användas för att skatta sannolikheten för behandling i 

situationer där de på förhand ej är kända. Om de sanna sannolikheterna inom stratumen ej är kända 

är det ett mer allvarligt fel att överskatta dessa än att underskatta dem. I fall där 𝑞𝑚1 och 𝑞𝑚0 ej kan 

skattas, samtidigt som det finns vetskap om att 𝑀 har en svag påverkan på utfallet, bör (5) kunna 

användas.  
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A Appendix 

A.1 Sannolikhetsfördelning över skattade kausala effekter med “OSU 100” och 

“OSU 500”. 
Vid den första simuleringen skattades 𝑞𝑚𝑧 i (6) bland annat med ett OSU av storlek 100 och ett OSU 

av storlek 500. I figur 5 anges sannolikhetsfördelningen för (4) med vikter skattade enligt (i). 

 

Figur 5. Sannolikhetsfördelning över skattade kausala effekter. De övre bilderna avser “OSU 100” vid 
stickprovsstorlekar 𝒏 =  (𝟏 𝟎𝟎𝟎, 𝟓 𝟎𝟎𝟎) och de undre bilderna avser “OSU 500” vid samma 
stickprovsstorlekar. Den röda linjen anger den kausala effekten i populationen. 
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A.2 Resultat från simulation 2 
I den andra simulationen undersöktes estimatorn (4) när populationen stratifierades på fyra 

stratifieringsvariabler som påverkade behandlingen och utfallet olika mycket. Resultaten från 

simulationen återfinns i tabell 4. 

 

 

 

Tabell 4. Resultat från simulering av den kausala effekten för simulering 2 där stickprovet blivit 
stratifierad på 𝑴𝒌, 𝒌 = (𝟏, 𝟐, 𝟑, 𝟒). “Vikt 1” (5) ignorerar stratifieringen och “Vikt 2” (6) tar 
hänsyn till stratifieringen. 𝑵𝟏 anger antalet fall i stickprovet. 


