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Populärvetenskaplig sammanfattning

Många studier vill säga n̊agot om orsakssamband mellan en behandling och
ett utfall, detta kan exempelvis vara en effekt av en sjukdom p̊a h̊aravfall.
När detta undersöks är det viktigt att göra skillnad p̊a vad som kan ses som
endast ett samband och vad som kan ses som ett orsakssamband. För att
kunna säga att en sjukdom orsakar h̊aravfall måste man försäkra sig om att
effekten i fr̊aga faktiskt beror p̊a sjukdomen och inte p̊a n̊agot annat. Om
sjukdomen som undersöks är n̊agonting som endast kan observeras och av
etiska eller praktiska skäl inte kan slumpmässigt tilldelas är det en observa-
tionsstudie. En observationsstudie är allts̊a en undersökning där verkligheten
observeras och analyseras, där det inte sker n̊agra ingrepp för att förändra
om en individ har exempelvis en sjukdom eller inte.

När denna typ av data samlas in kan det finnas skillnader mellan dessa tv̊a
grupper, utöver skillnaden i sjukdomen som ska undersökas, som p̊averkar
utfallsvariabeln för dessa individer. Om en undersökning ska titta p̊a vad
parkinsons sjukdom har för effekt p̊a h̊aravfall kan exempelvis individer som
har parkinsons sjukdom ha en högre genomsnitts̊alder än individer som inte
har parkinsons sjukdom, vilket i sin tur resulterar i en högre grad av h̊aravfall.
Dessa störningsvariabler m̊aste tas i beaktning i undersökningar som är ute
efter att skatta en sjukdoms effekt p̊a h̊aravfall för att undvika felaktiga re-
sultat.

Om en sjukdom som ska undersökas är ovanlig krävs även en speciell in-
samlingsmetod för att genomföra undersökningen. Data samlas i dessa fall
in separat fr̊an tv̊a olika delar av populationen. En grupp individer som al-
la har sjukdomen som undersökningen studerar och en grupp individer där
ingen har sjukdomen i fr̊aga, detta kallas för en fall-kontrollstudie. Hur van-
ligt förekommande sjukdomen av intresse är i populationen ses vanligtvis
som nödvändig information för att undersöka orsakssamband i denna typ
av data. Av denna anledning kommer denna uppsats jämföra tv̊a metoder
för att kontrollera för de ovannämnda störningsvariablerna. En metod inklu-
derar information om hur vanlig sjukdomen av intresse är i den population
som undersöks medan den andra metoden inte inkluderar denna information.
Detta resulterade i att metoden som använder minst information blev den
som skattade effekten mer exakt. I detta fall verkar det inte som att det
behövs n̊agon information om behandlingsprevalensen för att kunna skatta
orsakssambandet nöjaktigt.
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Sammanfattning

När en fall-kontrollstudie har genomförts kan det vara av intresse att ge-
nomföra en sekundär analys som studerar fall-kontrollstudiens utfalls effekt
p̊a n̊agon annan variabel i populationen. I dessa fall ses fall-kontrollstudiens
utfall som en behandling i sekundäranalysen och denna variabels effekt p̊a
ett nytt utfall undersöks. I observationsstudier baserade p̊a fall-kontrolldata
existerar ofta systematiska skillnader mellan fall- och kontrollgruppen. Om
dessa skillnader i bakgrundsvariabler mellan grupperna p̊averkar b̊ade be-
handlingen och utfallet kommer det att skapa bias i skattningen av den kau-
sala effekten. Ett sätt att kontrollera för dessa bakgrundsvariabler är genom
att matcha p̊a propensity score.

Denna uppsats best̊ar av en simuleringsstudie där den kausala effekten p̊a
utfallet för de behandlade skattas med hjälp av propensity score matchning
i en sekundäranalys av matchat fall-kontrolldata. Syftet är att undersöka
matchingsestimatorns egenskaper när individernas propensity score skattas
med en viktad logistisk regressionsmodell gentemot när individernas pro-
pensity score skattas med en logistisk regressionsmodell utan vikter. Viktad
logistisk regressionsmodell innebär att en behandlings sanna prevalens i po-
pulationen och populationens subgrupper är känd och inkluderas i model-
len, vilket resulterar i att skattningar av propensity score kommer att vara
väntevärdesriktiga. I den logistiska regressionmodellen utan vikter inkluderas
inte den sanna prevalensen när propensity score ska skattas och skattning-
arna av propensity score kommer inte vara väntevärdesriktiga. Egenskaper
som jämförs är bias, standardavvikelse och MSE.

Resultatet av uppsatsen visade ingen minskning av MSE när prevalensen av
behandlingen i populationen inkluderades vid skattningen av observationer-
nas propensity score. Estimatorn där behandlingens prevalens inte inkludera-
des vid skattningen av observationernas propensity score resulterade i lägre
bias och MSE, men högre standardavvikelse. B̊ada estimatorernas bias gick
mot noll när stickprovstorleken ökade.
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Abstract

Title: Propensity score matching for estimation of a causal effect with mat-
ched case-control data.

When a case-control study has been performed, the data can be used in a
secondary analysis to study the outcomes effect on a different variable in
the population. In this secondary analyses the case-control studies outcome
variable is seen as a treatment and this treatments effect on a new outcome
is examined. The problem with secondary use of case-control data is the fact
that this sampling method can create systematic differences between the case
data and the control data which in turn can create confounding. This means
that differences might exist between the two groups that affects both the
probability to be treated and the outcome of interest, this would then create
bias in the estimation of the causal effect. One way to control for this is by
matching on propensity score.

This thesis consists of a simulation study where propensity score matching
in a secondary analysis of matched case-control data is used to estimate the
average causal effect of the treated. The purpose of this thesis is to investigate
the matching estimators properties when the propensity scores is estimated
with a weighted logistic regression model against the properties when the pro-
pensity scores is estimated with a logistic regression model without weights.
This means that the treatments prevalence in the population as well as in the
sub-populations is used in the first method but not included when using the
second method, which results in unbiased estimates of the propensity score
for the first method but not the second. The compared properties are bias,
standard deviation and MSE.

The results did not show any decrease in MSE when the prevalence of the
treatment in the population was included in the estimator. The estimator
where the prevalence was excluded resulted in lower bias and MSE, but hig-
her standard deviation. Both estimators bias tended towards zero when the
sample size increased.
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Förord

Vi vill rikta ett stort tack till v̊ar handledare Emma Persson som med hennes
ämneskunskap och stora engagemang har gett oss ytterst värdefulla r̊ad som
har varit ett stort stöd i v̊art arbete.

4



Inneh̊allsförteckning

1 Introduktion 6

2 Fall-kontrolldesign 8

3 Kausal inferens i sekundär analys av fall-kontrolldata 10
3.1 Antaganden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.2 Matchning och propensity score . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

4 Simulering 17

5 Resultat 19

6 Diskussion 22
6.1 Matchningsbalans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
6.2 Förväntningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

7 Referenser 25

5



1 Introduktion

När undersökningar utförs där syftet är att skatta en kausal effekt en behand-
ling har p̊a ett utfall skulle det vara optimalt att utföra en s̊a kallad experi-
mentell studie. Det innebär att behandlingen i fr̊aga delas ut slumpmässigt
till individer och därigenom är det garanterat att det inte finns n̊agra syste-
matiska skillnader i bakgrundsvariabler som p̊averka om en individ f̊ar be-
handlingen eller inte. Behandling i detta sammanhang är ett brett uttryck
och kan exempelvis betyda att en individ har en sjukdom eller inte. I verk-
ligheten är det inte alltid möjligt att tilldela individerna behandlingen p̊a
grund av b̊ade praktiska och/eller etiska skäl (Rubin 1974). I dessa fall måste
istället en observationsstudie utföras. I en observationsstudie tilldelas ingen
behandlingen utan istället observeras individer i populationen som redan har
behandlingen. I detta fall är det inte rimligt att anta att det inte finns n̊agra
systematiska skillnader mellan den behandlade och de icke-behandlade.

Begreppen “kausal effekt” och “effekt” skiljer sig kraftigt i dess innebörd. Or-
det “effekt” som är mer regelbundet använt och används ofta för att prata
om statistisk association mellan variabler (Hernán 2004), medan begreppet
“kausal effekt” betyder att en variabel direkt orsakar en förändring i en an-
nan variabel. Det finns många utmaningar med att försöka uppskatta om en
behandling har en kausal effekt p̊a n̊agon annan variabel och hur stor den
är. Till exempel om det undersöks om en behandling har en kausal effekt
p̊a ett utfall och en experimentell studie inte är möjlig, kan det finnas fle-
ra bakgrundsvariabler som p̊averkar b̊ade utfallet och behandlingen. Detta
kommer sannolikt resultera i att en analys av denna data ger en felaktig bild
av den kausala effekten av behandlingen p̊a utfallet om dessa skillnader i
bakgrundsvariabler inte kontrolleras för.

Om n̊agot sällsynt förekommande ska undersökas, exempelvis en ovanlig sjuk-
dom, kan det vara ogenomförbart att använda sig av ett slumpmässigt stick-
prov. Detta p̊a grund av att antalet sjuka i stickprovet sannolikt kommer att
vara för litet för att kunna dra n̊agra slutsatser fr̊an. I dessa fall kan istället en
s̊a kallad fall-kontrollstudie genomföras. I en fall-kontrollstudie betingas in-
samlingen av data p̊a utfallet, vilket i detta exempel är sjukdomen av intresse.
Detta görs för att garantera att tillräckligt många sjuka finns med i data-
materialet. Om en fall-kontrollstudie genomförts kan det sedan även göras
sekundära analyser utifr̊an studiens fall-kontrolldata (Jiang et al. 2006). Om
utfallet i fall-kontrollstudien exempelvis är en sjukdom, kan sjukdomen ses
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som en behandling och dess effekt p̊a n̊agon annan variabel kan utvärderas i
sekundäranalysen (Persson et al. 2017).

I detta fall, eftersom sjukdomen endast observeras och inte tilldelas slumpmässigt,
måste det kontrolleras för bakgrundsvariabler som p̊averkar b̊ade sannolik-
heten att f̊a sjukdomen och utfallet för att kunna säga n̊agonting om kau-
sala effekten som sjukdomen har p̊a utfallet (Rubin 1974). I denna uppsats
kommer detta göras genom matchning p̊a “propensity score” vilket är den
betingade sannolikheten att ha sjukdomen givet bakgrundsvariabler.

Tv̊a metoder kommer att användas för att skatta propensity score för varje
individ i fall-kontrolldatat som sedan används för att matcha en behandlad
individ mot en icke behandlad individ. Med hjälp av denna matchning kom-
mer den kausala effekten av behandlingen att kunna skattas (Rosenbaum och
Rubin 1983). De metoder som kommer att användas är en metod där den
sanna sannolikheten att vara behandlad i populationen och i subgrupper av
populationen är känd och en metod där sannolikheten inte är känd. I me-
toden där den sanna sannolikheten att vara behandlad antas vara känd kan
en viktad logistisk regressionsmodell användas för att ge väntevärdesriktiga
skattningar av propensity score (van der Laan 2008). I metoden där den sanna
sannolikheten att vara behandlad inte inkluderas används en logistisk regres-
sionsmodell vilket inte kommer ge väntevärdesriktiga skattningar av propen-
sity score. Detta beror p̊a att andelen behandlade i en fall-kontrollstudie är
bestämt i studiedesignen och reflekterar inte andelen behandlade i popula-
tionen.

Denna uppsats kommer att fokusera p̊a att utvärdera och jämföra egenska-
per hos en matchningsestimator när en viktad logistisk regressionsmodell
används mot när en logistisk regressionsmodell utan vikter används. Detta
utförs genom en simuleringsstudie där den sanna kausala effekten beräknas
och jämförs med skattningarna fr̊an estimatorerna. Denna uppsats kommer
att undersöka om studier där information om behandlingsprevalensen inte är
tillgänglig kan förvänta sig mindre tillförlitliga skattningar av den kausala
effekten hos de behandlade. Detta kan vara givande i fall där databaser inte
har tillg̊ang till en behandlingsprevalens i en befolkning och därmed inte kan
f̊a väntevärdesriktiga skattningar av propensity score i en sekundäranalys av
en fall-kontrollstudie.
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2 Fall-kontrolldesign

När en statistisk undersökning ska genomföras p̊a en ovanlig sjukdom eller
n̊agot annat ovanligt förekommande finns det flera saker som bör beaktas.
Eftersom s̊adana studier oftast inte kan genomföras som en experimentiell
studie d̊a vissa attribut som exempelvis sjukdomar inte delas ut av etiska
eller praktiska skäl, måste undersökningar p̊a s̊adana attribut göras med ob-
servationsstudier. När detta är fallet kan fall-kontrollstudier vara lämpliga.
En fall-kontrollstudie innebär att ett stickprov dras fr̊an en del av popula-
tionen som har attributet (fall) och ett annat stickprov fr̊an en del av popu-
lationen som inte har attributet (kontroll) (Breslow 2005). P̊a s̊a sätt är det
garanterat att det finns tillräckligt m̊anga observationer av b̊ada utfall för
att kunna utföra n̊agon betydelsefull statistisk analys. Ett vanligt scenario är
att antalet fall som samlas in är begränsat till mängden individer som finns
tillgängliga men antalet kontroll som samlas in inte har samma begränsning.
Därför måste det oftast bestämmas hur många kontroller som ska samlas in
för varje fall. Generellt sätt finns det ingen mening att samla in mer än fyra
kontroller per fall d̊a det inte kommer ge en betydelsefull ökning i styrka i
analysen som görs p̊a fall-kontrolldatat (Ury 1975).

Matchad fall-kontrolldesign är en vanlig samplingdesign att använda när fall-
kontrolldata samplas. Exempelvis kan sannolikheten för att vara ett fall vara
högre för en viss åldersgrupp eller ett visst kön vilket gör att när kontroller
samlas in kommer färre observationer vara del av den åldersgruppen eller
könet. I matchad fall-kontrolldesign kontrolleras insamlingen av kontroller
genom att individmatcha, vilket resulterar i att andelen observationer som
tillhör de specifika grupperna man matchar p̊a är samma som i falldatat.
Om skattning av kausala effekter är ändamålet i en undersökning och det
finns n̊agon variabel som p̊averkar b̊ade behandlingen och utfallet kommer
dessa skattningar inte att vara väntevärdesriktiga, denna p̊aföljd kallas för
confounding. Matchat fall-kontrolldata, där matchningen sker p̊a en variabel
som är en confounder, kan användas för att minska confounding och därmed
minska bias när exempelvis kausala effekter ska skattas. Matchningen behöver
dock inte nödvändigtvis minska confounding, utan kan i vissa fall öka con-
founding eller skapa confounding i variabler där det inte fanns n̊agon innan
(Pearce 2016). Även om matchningen inte ger n̊agon minskad confounding
kan den istället ge bättre effektivitet d̊a en jämnare fördelning av fall och
kontroller i varje grupp kan minska variansen i parameterskattningar för vis-
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sa typer av estimatorer (Rose och van der Laan 2009). Enligt Breslow (1982)
verkar det som att matcha kontroller till fall p̊a n̊agon bakgrundsvariabel
som en del av samplingdesignen endast kommer ge en relevant ökning av
effektivitet i extrema fall där variabeln i fr̊aga inte kan kontrolleras för i den
senare analysen.

När en fall-kontrollstudie är gjord kan ocks̊a sekundära analyser av fall-
kontrolldatat göras. Exempelvis kan det vara intressant att undersöka om
utfallet i fall-kontrollstudien har n̊agon effekt p̊a n̊agon annan variabel i po-
pulationen (Persson et al. 2017). I den sekundära analysen ses allts̊a utfallet i
den tidigare fall-kontrollstudien som en behandling vars effekt p̊a n̊agot nytt
utfall undersöks. Denna uppsats är baserad p̊a detta typ av scenario.

9



3 Kausal inferens i sekundär analys av fall-

kontrolldata

Faktumet att korrelation och kausalitet inte är samma sak är essentiellt. Kau-
sal inferens är ett ramverk (Neyman 1923, Rubin 1974, 1980) som används
för att identifiera korrelationer som orsakssamband, där exempelvis en be-
handling (T ) b̊ade är korrelerad med och har ett kausalt samband med ett
utfall. T är en variabel som kan anta värdena 1 eller 0, T = 1 om individen
f̊att behandlingen i fr̊aga och T = 0 om individen inte f̊att behandlingen i
fr̊aga. Behandlingens kausala effekt p̊a ett utfall för en viss individ är skillna-
den mellan individens utfall om individen fick behandlingen och individens
utfall om individen inte fick behandlingen. Eftersom b̊ada dessa situationer
inte kan observeras samtidigt kan inte heller den kausala effekten för en enhet
mätas (Hernán 2004). Samtliga i populationen har tv̊a potentiella utfall som
benämns Y0 och Y1. Y0 är det potentiella utfallet om individen inte behand-
lats och Y1 är det potentiella utfallet om individen behandlats. Slutligen har
varje individ ett värde Y som är det observerade utfallet, vilket är en variabel
med samma värde som variabeln Y0 om individen inte blivit behandlad och
Y1 om individen f̊att behandlingen,

Y = TY1 + (1− T )Y0.

Parametrarna av intresse är vanligtvis den genomsnittliga effekten i popula-
tionen,

α = E(Y1 − Y0), (1)

eller den genomsnittliga effekten hos en subpopulation,

γt = E(Y1 − Y0|T = t), t ∈ {0, 1}. (2)

Samtliga confounders i denna uppsats benämns som,

X = (X1, X2, X3, . . . Xp),

där p är antalet confounders.

Simuleringen denna uppsats är baserad p̊a tar n1 individer med T = 1 fr̊an
populationen. Dessa individer är sedan uppdelade efter en kategorisk varia-
bel, M ⊂ X. För varje individ med T = 1 tas J individer med T = 0 med
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samma värde p̊a variabeln M . Detta resulterar i ett stickprov som inneh̊aller
n1 fallindivider samt n0 = Jn1 kontrollindivider.

Denna uppsats fokuserar p̊a γ1. Eftersom att γ1 beskriver den genomsnittli-
ga kausala effekten p̊a de behandlade blir detta värde intressant för tillfällen
d̊a en behandling exempelvis ska hjälpa motverka ett problem, i dessa fall
blir behandlingens effekt p̊a individer utan detta problem väldigt ointressant
(Imbens 2004). Om effekten en medicin har p̊a huvudvärk ska undersökas är
det ofta av l̊agt intresse att mäta effekten samma medicin har p̊a individer
som inte har huvudvärk.

3.1 Antaganden

Om individernas behandling inte är slumpmässigt tilldelade kan det finnas
systematiska skillnader i bakgrundsvariabler före behandlingen som p̊averkar
b̊ade T och Y . När detta är fallet krävs samtliga nedanst̊aende antaganden
för att identifiera den kausala effekten.

SUTVA

SUTVA innebär att en observations behandling endast p̊averkar observatio-
nens utfall och inte p̊averkar n̊agon annan observations utfall eller behandling
(Rubin 1980). Ett tillfälle när detta antagande inte h̊aller är vid vaccination.
När en individ f̊ar behandlingen, vaccinationsspruta, minskar sannolikheten
för det utfall som vaccinationen motverkar även för individer som inte f̊att
behandlingen.

Unconfoundedness

Detta antagande innebär att det potentiella utfallet är oberoende av behand-
lingen givet bakgrundsvariablerna, vilket innebär att när X är kontrollerat
för kommer det inte finnas n̊agra systematiska skillnader i de potentiella ut-
fallen mellan individer med T = 1 och individer med T = 0 (Hernán och
Robins 2006).

(Y1, Y0) ⊥⊥ T |X.
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Overlap

Ett annat antagande som m̊aste vara uppfyllt är följande. Alla i populationen
har en sannolikhet mellan 0 och 1 att f̊a behandlingen oberoende av vilka
värden p̊a bakgrundsvariabler individerna har (Rosenbaum och Rubin 1983),

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

Overlap och unconfoundedness innebär att datamaterialet har n̊agot som
kallas “strong ignorability”. Detta betyder att när dessa antaganden är upp-
fyllda kan den kausala effekten skattas trots att undersökningen inte baseras
p̊a data med slumpmässigt utdelad behandling (Rosenbaum och Rubin 1983).
Om strong ignorability h̊aller kan skillnaden i utfallsvariabeln mellan de tv̊a
grupperna ses som ett kausalt samband där γ1, γ0 och α kan identifieras ef-
tersom

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

och

EX|T=t[E(Y |T = 1,X)− E(Y |T = 0,X)|T = t] =

EX|T=t[E(Y1|X)− E(Y0|X)|T = t] = γt (3)

där t ∈ {0, 1}.

Om behandlingen som ska undersökas har delats ut till individer slumpmäss-
igt kan det antas att inga systematiska skillnader p̊a bakgrundsvariabler mel-
lan grupperna existerar. När detta är fallet kan medelskillnaden i utfallsva-
riabeln mellan grupperna estimera den kausala effekten, α, av behandlingen
p̊a utfallsvariabeln. Utöver den kausala effekten kan även den genomsnitt-
liga kausala effekten p̊a de behandlade, γ1, och den genomsnittliga kausala
effekten p̊a de icke-behandlade, γ0, skattas. Den data som används i denna
uppsats inneh̊aller ett slumpmässigt stickprov givet T = 1, vilket innebär att
γ1 kan identifieras genom (3) (Persson et al. 2017).
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3.2 Matchning och propensity score

För att undvika att behöva göra n̊agra starka antaganden gällande fördelning-
ar eller gällande formen p̊a sambanden som undersöks, kan icke-parametriska
eller semi-parametriska metoder användas. Ett exempel p̊a en icke-paramet-
risk metod och den metod som denna uppsats fokuserar p̊a är matchning.

Matchning g̊ar ut p̊a att matcha en individ som f̊att behandling med en eller
flera individer som inte f̊att behandlingen s̊a att deras värden p̊a X är s̊a lika
som möjligt, de är s̊a kallad “balanserade”. Detta görs i syfte att eliminera
confounding som har uppst̊att p̊a grund X p̊averkan p̊a b̊ade Y och T . Givet
att strong ignorability och SUTVA är uppfyllda kan γ1 skattas med

γ̂1 =
1

n1

∑
i:Ti=1

(Y1 − Ŷ0) (4)

Där Ŷ0 är värdet p̊a Y för kontrollindividen som matchats mot fallindividen
och n1 är antal fall.

Det finns flera olika metoder att bestämma vilka individer som ska matchas,
ett exempel är “exact matching”, där individer matchas som har samma
värde p̊a X, problemet med detta är att många individer kommer förmodligen
inte hitta en match. Andra exempel p̊a matchningsmetoder är “Mahalanobis
avst̊and matchning” eller “propensity score matchning”(Stuart 2010), vilka
matchar indivdiver med lägst värde p̊a distansmåtten ”Dij”. I metoden som
använder “Mahalanobis avst̊and” minimeras avst̊andet i antal standardavvi-
kelser mellan tv̊a punkter i det multivariata rummet X,

Dij = (Xi −Xj)
′
∑−1

(Xi −Xj),

mellan individ i och j som tillhör olika behandlingsgrupper där (Xi−Xj) är
skillnaden i X mellan den behandlade (i) och den icke-behandlade (j) och∑

är kovariansmatrisen för X.

Propensity score definieras som den betingade sannolikheten att vara be-
handlad givet bakgrundsvariablerna,

e(X) = P (T = 1|X).
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Avst̊andet som d̊a minimeras när propensity score metoden används är

Dij = |ei(X)− ej(X)|,

där individ i och j tillhör olika behandlingsgrupper.

Propensity score är en s̊a kallad “balancing score [b(X)]” (Rosebaum och
Rubin 1983) vilket innebär att det är en funktion av X s̊a att fördelningen
av X givet b(X) är lika oavsett om man f̊att behandling eller ej, T ⊥⊥ X|b(X).
Detta betyder att om uncoundfoundedness h̊aller s̊a h̊aller även

(Y1, Y0) ⊥⊥ T |b(X)

och därmed kan ocks̊a de kausala parametrarna γt och α, som definieras i (1)
och (2) räknas ut enligt

EX{E[Y |T = 1, b(X)]− E[Y |T = 0, b(X)]}
= EX{E[Y1|b(X)]− E[Y0|b(X)]} = α

och

EX|T=t{E[Y |T = 1, b(X)]− E[Y |T = 0, b(X)]|T = t}
= EX|T=t{E[Y1|b(X)]− E[Y0|b(X)]|T = t} = γt.

När antal dimensioner i X ökar tenderar många estimatorer av de kausala
effekterna att minska i precision. Därför är det oftast önskvärt att undvika
att inkludera variabler som inte är confounders, framförallt variabler som
p̊averkar T men inte p̊averkar Y . Det bör dock nämnas att även om preci-
sionen minskar av inkluderandet av dessa variabler är minskningen inte lika
stor som att inte inkludera en variabel som är en confounder. Matchning p̊a
propensity score är en av de metoder som visats vara robust även när antal
dimensioner ökar och kan därför vara en metod att föredra i situationer där
det finns flera confounders (Brookhart et al. 2006), (Stuart 2010).

Denna uppsats kommer fokusera p̊a att använda tv̊a olika metoder för att
skatta propensity scores som sedan används i (4) för att bestäma γ̂1. Dessa
metoder utvärderas med avseende p̊a egenskaper som bias = E(γ̂1 − γ), va-
rians och MSE = (bias2 + V [γ̂1]) för skattningarna av γ1. Den första är en

14



logistisk regressionsmodell för att skatta propensity score där det ignoreras
att matchat fall-kontrolldata har används,

e(X) =
1

1 + e−f(β,X)
,

därf(β,X) = β0 + β1X1 + βX2+, . . . , βpXp och där parametrarna
β = (β0, β1, β2, . . . , βp) skattas med en maximum likelihood skattning som
ges av likelihoodfunktionen,

N∑
i=1

∂f

∂β
[f(β,X)](T − 1

1 + e−f(β,X)
) = 0.

Eftersom andelen behandlade i ett stickprov redan är bestämt av samplingde-
signen i en fall-kontrollstudie kommer dessa skattningar inte vara väntevärdesriktiga
skattningar av parametrarna i e(X) men detta behöver inte nödvändigtvis
betyda att matchningsestimatorn, (4), ger skattningar l̊angt ifr̊an det sanna
värdet p̊a γ1. Denna metod undersöks för att se om en skattning av para-
metrarna i e(X) där man ignorerar fall-kontrolldesignen, änd̊a kan balansera
för X och i s̊a fall kan användas för att ge konsistenta skattningar av γ1.

I nästa metod antas det att den sanna andelen fall i populationen och i var-
je grupp som matchas p̊a, P (T = 1) och P (T = 1|M = m), är känd. D̊a
används istället en viktad logistisk regressionsmodell för att f̊a skattningar
p̊a β som är väntevärdesriktiga,

e(X) =
1

1 + e−f(βw,X)
,

där βw indikerar att parametrarna i β skattas med en viktad maximum
likelihood skattning som ges av lösningen till likelihoodfunktionen,

N∑
i=1

wi
∂f

∂β
[f(β,X)](T − 1

1 + e−f(β,X)
) = 0.

Vikterna som används är

wi =

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

1−qmi

qmi
, om Ti = 0
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där J är antal samplade kontroller per fall och

q = E(e(X)) = P (T = 1),

qmi
= P (T = 1|M = m).

Givet att q och qm1 är korrekta kommer denna metod ge väntevärdesriktiga
skattningar av propensity score (van der Laan 2008).

Metoden där estimatorn γ̂1 använder propensity score som skattas där samp-
lingdesignen ignoreras betecknas i denna uppsats MLE och metoden som
använder propensity score som skattas av en viktad logistisk regressionsmo-
dell betecknas WMLE.
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4 Simulering

I denna uppsats används simulering för att göra det möjligt att utvärdera
egenskaper som bias och varians för olika estimatorer eftersom sanna värden
p̊a parametrar som γ1 kan beräknas. Simulering gör det ocks̊a möjligt att
undersöka estimatorernas egenskaper vid flera olika stickprovsstorlekar. Al-
la simuleringar är utförda i den statistiska programvaran R (R Core Team
2019). Till att börja med skapades en datagenereringsprocess som används
för att generera populationer utifr̊an följande fördelningar

X1 ∼ Uniform(−1, 1)

X2 ∼ Uniform(−1, 4)

X3 ∼ Uniform(1, 2)

M ∼ Uniform{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}.

Observationernas propensity score generades enligt,

e(X) = 1/[1 + exp(5− 0.7X1 − 0.6X2 − 1.1X3 + 0.99M0 + 1.2M1 +
0.5M2 + 0.77M3 + 1.75M4 + 1.9M5 + 1.2M6 + 1.9M7 + 0.8M8 + 1.3M9)].

Där Mi = 1 om M = i och Mi = 0 om M 6= i.

T bestämdes sedan för varje observation enligt

T ∼ bernoulli[e(X)].

Potentiella utfallen för varje observation genererades enligt

Y1 = 50− 5X1 − 7X2 − 2X3 + 2M0 + 2.5M1 + 1.3M2 + 1.6M3 +
0.8M4 + 0.6M5 + 0.97M6 + 1.3M7 + 1.33M8 + 0.76M9 + ε1

och

Y0 = 50− 3X1− 3X2− 1.1X3 + 3M0 + 5M1 + 7M2 + 5M3 + 0.9M4 + 1.5M5 +
2M6 + 0.8M7 + 0.6M8 + 0.7M9 + ε0,

där εt ∼ N(0, 1) och t ∈ {0, 1}.
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För denna datagenereringsprocess kunde det sanna värdet p̊a γ1 beräknas
numeriskt till

γ1 = E(Y1 − Y0|T = 1) = 26.612.

För den viktade logistiska regressionsmodellen krävdes att de sanna värdena
p̊a q och qmi

var känd. Dessa värden beräknades numeriskt, qmi
hade värden

mellan 0.0200 och 0.0727. Prevalensen i populationen var 0.0409.

Utifr̊an denna datagenereringsprocess skapades populationer p̊a en miljon
observationer. Ur varje population drogs ett stickprov enligt matchat fall-
kontrolldesign där kontrollerna och fallen matchades p̊a variabeln M p̊a det
sättet som beskrivs i avsnitt 2. Sedan användes estimatorn, (4), för att skatta
γ1 med b̊ade MLE och WMLE, sedan även när estimatorn använde indivi-
dernas sanna propensity score vid matchningen för att kunna jämföra me-
toderna MLE och WMLE med denna metods resultat. Detta gjordes för
fyra olika storlekar p̊a stickprovet för att se hur estimatorns egenskaper
förändras när stickprovsstorleken ökar. Stickprovsstorlekarna som testades
var n1 = (100, 500, 1000, 5000), där fyra kontroller samplades för varje fall.

När γ1 har skattats beräknas biasen genom E(γ̂1−γ1) och även standardavvi-
kelsen för estimatorn. Den ovanst̊aende proceduren repeterades 5000 g̊anger
för alla fyra stickprovsstorlekar för att minska slumpens p̊averkan p̊a resul-
tatet när metoderna jämförs. Därefter kunde de tre estimatorerna jämföras
p̊a bias, standardavvikelse och MSE och hur dessa egenskaper förändras d̊a
stickprovsstorleken ökar.

I matchningen p̊a propensity score matchades varje fall med en kontroll d̊a
detta är en enkel metod som ocks̊a har bra precision (Stuart 2010). Den-
na matchningsprocess använde sig av R-paketet Matching och funktionen
Match (Sekhon 2011). I denna funktion finns ett argument som heter cali-
per vars värde sattes till 0.035, vilket innebär att alla matchningar som inte
är lika med eller inom 0.035 standardavvikelser fr̊an varandra i propensity
score exkluderas. Endast ett f̊atal matchningar exkluderades. Om fler än en
kontrollindivid har kortast distans till en och samma fallindivid inkluderas
samtliga och matchningarna viktas för att reflektera flertalet matchningar.
Varje kontroll hade möjlighet att matchas med flera fall.
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5 Resultat

Tabell 1 presenterar resultat som de tre olika estimatorerna gett. Tabell 1
visar standardavvikelsen för de 5000 γ1 skattningarna som simuleringen gav
för varje metod, bias för det genomsnittliga värdet hos de 5000 repetitioner-
na i denna simulering, samt MSE.

Tabell 1. Bias, standardavvikelse samt MSE för metoderna baserade p̊a max-
imum likelihood (MLE), weighted maximum likelihood (WMLE) och indivi-
dernas sanna propensity score.

n = 500 MLE WMLE Sann PS
γ̂1 25,226 23,770 23,851

Bias -1,386 -2,842 -2,761
SD 1,280 1,262 1,261

MSE 3,559 9,671 9,212

n = 2500 MLE WMLE Sann PS
γ̂1 26,373 25,097 25,109

Bias -0,239 -1,515 -1,503
SD 0,566 0,545 0,545

MSE 0,377 2,591 2,557

n = 5000 MLE WMLE Sann PS
γ̂1 26,514 25,331 25,332

Bias -0,098 -1,281 -1,280
SD 0,400 0,384 0,384

MSE 0,170 1,787 1,785

n = 25000 MLE WMLE Sann PS
γ̂1 26,601 25,529 25,532

Bias -0,011 -1,083 -1,080
SD 0,180 0,171 0,171

MSE 0,032 1,202 1,196
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Figur 1: MSE i samtliga stickprovsstorlekar för alla metoder.
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Den metod som använder WMLE och den metod där estimatorn använder
individernas sanna propensity score har en liknande storlek p̊a deras bias,
standardavvikelse och MSE, framförallt när stickprovsstorleken blir större.
Tabell 1 visar att MLE är den metod som ger lägst bias och MSE. I Figur 1
finns en tydlig skillnad mellan MLE och de övriga tv̊a metoderna.

Skillnaden i MSE som Figur 1 presenterar kan förklaras av estimatorernas
bias d̊a skillnaden i standardavvikelse är liten jämfört med skillnaden i bias.
MLE har dock högst värden p̊a standardavvikelsen i samtliga. Figur 1 visar
att MSE g̊ar närmare noll för de olika estimatorerna när stickprovsstorleken
växer. När stickprovsstorleken ökar g̊ar b̊ade bias och variansen mot noll, vil-
ket tyder p̊a att estimatorerna är konsistenta. Variansen är lägst hos WMLE
och metoden baserad p̊a sann propensity score och högst hos MLE p̊a de tre
större stickprovsstorlekarna och den minskar kraftigt när stickprovsstorleken
g̊ar upp, se Tabell 1. Faktumet att WMLE och metoden baserad p̊a sann
propensity score har lägst varians p̊averkar dock MSE mycket lite jämfört
med effekten bias har p̊a MSE.
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6 Diskussion

Är information om behandlingsprevalens essentiell för att tillförlitligt kunna
skatta γ1 i en sekundäranalys av matchat fall-kontrolldata? Enligt resultatet
av den simulering som presenteras i den här uppsatsen är svaret nej. I denna
uppsats kunde inte n̊agra tydliga fördelar med att inkludera behandlingens
prevalens i skattningen av propensity score identifieras, även utan behand-
lingens prevalens g̊ar skattningarnas bias mot noll när stickprovsstorleken
ökar.

Vad innebär detta? Det innebär att framtida studier krävs för att identi-
fiera under vilka omständigheter estimatorn är konsistent även vid saknad
information om en behandlingsprevalens i populationen. Om det endast är
under väldigt specifika omständigheter som en behandlingsprevalens inte är
nödvändig för att skatta γ1 eller om denna information kan ses som överflödig
i ett flertal fall. I framtida studier kan därför situationer med exempelvis
starkare korrelation mellan bakgrundsvariabler och utfall undersökas. Anled-
ningen till varför vissa variabler har högre standardmedelskillnad, som är
ett mått p̊a skillnaden mellan tv̊a grupper, efter matchningsprocessen vid
användandet av WMLE samt metoden baserad p̊a sann propensity score än
andra variabler kan ocks̊a vara högst intressant att vidare undersöka.

6.1 Matchningsbalans

N̊agot som är väldigt aktuellt att diskutera är hur väl metoderna har matchat
de olika bakgrundsvariablerna som har inkluderats i matchningsprocessen i
denna uppsats, för att sedan kunna koppla detta till det resultat som presen-
terats ovan. I en perfekt värld finns det ingen skillnad i n̊agon bakgrundsvari-
abel mellan fall- och kontrollgruppen. Den metod som matchar observationer
p̊a ett sätt som skapar fall- och kontrollgrupper som är närmast denna per-
fekta värld är därför den metod som förväntas ge skattningar med lägst bias.

Variabeln X2 var inte balanserad efter matchningsprocessen när WMLE
användes eller när metoden som använder individernas sanna propensity
score. Propensity score som balancing score jämför endast sannolikheten för
behandling, detta skattas för varje individ när denna sannolikhet inte är
känd, vilket i vissa fall kan resultera i att vissa bakgrundsvariabler inte f̊ar
bra balans efter matchningsprocessen. Detta är en svaghet hos just propen-
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sity score som matchningsmetod. Denna svaghet p̊averkar inte skillnaden i
bias mellan de metoder som undersöks i denna uppsats men kan användas
som argument till att använda exakt matchning p̊a en eller flera variabler.
Det bör poängteras att samtliga metoder minskade standardmedelskillnaden
i X2 mellan grupperna substantiellt, minskningen var dock inte lika stor för
alla metoder. Den kategoriska variabeln M var inte balanserad efter match-
ningsprocessen som WMLE och metoden baserad p̊a sann propensity score.
Faktumet att variabeln inte blev balanserad kan vara p̊a grund av att vissa
kategorier av variabeln M hade l̊ag effekt p̊a utfallet, vilket kan öka skillnaden
mellan fall- och kontrollgruppen efter att matchningsprocessen är genomförd.
Om s̊adant är fallet skapas dock inga problem för skattningen av γ1 d̊a detta
skulle innebära att dessa kategorier av variabeln M inte skapar confounding.
Detta kan vara en anledning till att M var en variabel som hade större stan-
dardmedelskillnad mellan grupperna för WMLE samt metoden baserad p̊a
sann propensity score än andra variabler.

MLE hade l̊aga värden p̊a standardmedelskillnaden vilket innebär sm̊a skill-
nader mellan fall- och kontrollgrupperna över samtliga av de olika variablerna
oberoende av stickprovsstorleken. Även de variabler som var sv̊armatchade
för de övriga tv̊a metoderna resulterade i balanserade grupper hos metoden
som använder MLE. Detta är anledningen till varför denna metod fick lägst
bias. En eventuell lösning p̊a problemen de övriga metoderna hade är att
exakt matcha p̊a variabeln M , vilket innebär att observationer inte till̊ats
matcha med observationer som inte har samma värde p̊a variabeln M . Detta
kan ge lägre bias d̊a M kommer att f̊a bra balans mellan grupperna. Det kan
dock göra att övriga variabler f̊ar sämre balans mellan fall- och kontrollgrup-
perna i vissa fall, vilket ökar estimatorns bias. Exakt matchning p̊aM innebär
ocks̊a att antalet dimensioner som individerna ska matchas p̊a ökar, vilket
ökar variansen. Om detta skulle resultera i nettoökning eller nettominskning
av MSE är därför oklart (Imai et al. 2008).
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6.2 Förväntningar

Enligt Drake (1993) finns det inga skillnader i bias för γ̂1 mellan den metod
som använder en sann propensity score och den som använder en skattad
propensity score givet att estimatorn som används för att skatta individer-
nas propensity score är konsistent (Drake 1993). Resultaten visar att WMLE
och metoden baserad p̊a sann propensity score har liknande värden p̊a bias
och standardavvikelse. Detta resultat är väntat d̊a WMLE ger en estima-
tor som är konsistent och d̊a bör en matchningsestimator som matchar p̊a
dessa propensity score ge liknande bias. Bias för alla estimatorer som un-
dersöks g̊ar mot noll när stickprovsstorleken ökar, vilket antyder att estima-
torerna kan vara konsistenta. MLE ligger närmare noll i bias än de övriga
metoderna under samtliga stickprovsstorlekar trots att dess skattningar av
propensity score inte är väntevärdesriktiga i denna metod. Detta indikerar
p̊a att trots att det propensity score som MLE skattar inte är en skattning
av sannolikheten att vara behandlad kan den änd̊a balansera för X. Om ett
skattat propensity score inte är nära den sanna P (T = 1) betyder inte det
nödvändigtvis att matchningarna inte kan användas för att kontrollera för
confounding. Resultatet visar allts̊a att exkluderandet av information om
behandlingens prevalens i populationen när γ1 skattas kan resultera i lägre
bias och MSE än en viktad metod där estimatorn, (4), alltid är konsistent.
Detta trots att exkluderandet av denna information gör att estimatorn, (4),
inte nödvändigtvis är konsistent. Allts̊a, det fall som undersöks i denna upp-
sats tyder p̊a att om information ang̊aende behandlingens prevalens inte är
tillgänglig betyder det inte nödvändigtvis att en matchningsestimator som
matchar p̊a skattad propensity score kommer resultera i bakgrundsvariabler
med högre standardmedelskillnaden. Framtida studier skulle kunna titta p̊a
detta analytiskt som en fortsättning p̊a denna uppsats.
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