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Sammanfattning 
I en omvärld där mer statistik produceras än någonsin ställs också högre krav på kunskap 

om urvalsstrategier och val av estimatorer för bland annat god beslutsfattning. Den här 

uppsatsen syftar till att undersöka kvotestimatorns approximativa väntevärdesriktighet (bias), 

varians samt konfidensgrad för en simulerad företagspopulation. Den simulerade företags-

populationen har tillhandahållits från Statistiska Centralbyrån (SCB) och är representativ för 

bransch SNI46, “Parti-och provisionshandel utom med motor-fordon”, i den svenska 

företagspopulationen. 

 

För att undersöka dess uppträdande testas och jämförs kvotestimatorn med Horwitz- 

Thompson (HT) estimatorn för undersökningsvariablerna antal anställda, och omsättning, 

samt en normalfördelad variabel, vid olika stickprovsstorlekar med urvalsdesignerna 

Obundet slumpmässigt urval (OSU), stratifierat OSU, samt pareto-urval. I samband med 

totalskattningar av undersökningsvariablerna jämförs även variansestimatorer, för att om 

möjligt kunna säga något om kvotestimatorns approximativa varians.  

 

Resultaten av denna studie visar att kvotestimatorn ger lägre varians än HT-estimatorn men 

att förbättringar kan göras genom att använda designen stratifierat OSU. Där det finns ett 

starkt linjärt samband mellan hjälp- och undersökningsvariabel i den här uppsatsen, fungerar 

den alternativa strategin pareto pseudo-HT bättre än OSU och stratifierat OSU med 

kvotestimatorn.   
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1 Inledning 

I en omvärld där information i form av statistik produceras mer än någonsin, ökar även 

kraven på kunskaper inom området (Johnston, 2004). För att kunna dra slutsatser från en 

statistisk undersökning är det viktigt att antagandena som undersökningen bygger på är 

uppfyllda. Men hur är det exempelvis med antaganden om approximativ väntevärdes- 

riktighet hos estimatorer, det vill säga att bias anses försumbar vid stora stickprov (Särndal, 

Swenson, & Wretman, 1992), tas det för givet? 

 

En väntevärdesriktig estimator under- eller överskattar inte den verkliga parametern 

systematiskt, utan i genomsnitt förväntas den skattade parametern över alla möjliga urval 

vara lika med det verkliga värdet (James, Witten, Hastie, & Tibshirani, 2013). Horwitz- 

Thompson (HT) estimatorn är ett exempel på en väntevärdesriktig estimator, men som 

sällan är optimal (Thorburn, 2006).  

 

I praktiken används istället ofta estimatorer som är approximativt väntevärdesriktiga. 

Kvotestimatorn är en approximativt väntevärdesriktig estimator som kan användas då 

hjälpinformation finns tillgänglig. Estimatorn är en utveckling av HT-estimatorn där 

hjälpinformation bidrar till ökad precision för skattningar genom att korrelationen utnyttjas 

mellan variabeln av intresse och den så kallade hjälpvariabeln. Desto högre korrelation 

mellan undersökningsvariabeln och hjälpvariabeln desto bättre precision i skattningarna 

(Lohr, 2010).  

 

Som mått på precision av en skattning används variansen och Mean Square Error (MSE). 

För kvotestimatorn som är en icke-linjär funktion av totaler finns inget exakt variansuttryck, 

utan ett approximativt uttryck för variansen har härletts (Särndal, Swenson, & Wretman, 

1992). Så vad har eventuell bias och variansapproximation för betydelse vid skattning av en 

total i praktiken?  

 

Den här studien syftar till att undersöka kvotestimatorns bias, varians samt konfidensgrad för 

en simulerad företagspopulation. För att undersöka dess uppträdande testas och jämförs 

kvotestimatorn med HT-estimatorn för undersökningsvariabler av olika karaktär, vid olika 

stickprovsstorlekar, samt varierande urvalsdesigner. De designer som används är Obundet 

slumpmässigt urval (OSU), stratifierat OSU, samt pareto-urval. Även olika 

variansestimatorer jämförs.  
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I nästkommande avsnitt presenteras bakgrund samt begränsningar med denna studie. I 

avsnittet Metod redogörs sedan för de begrepp och definitioner vilka är av intresse för denna 

uppsats. Metodavsnittet innehåller även beskrivning av de urvalsdesigner och estimatorer 

för vilka kvotestimatorn senare jämförs. I Data presenteras det datamaterial som används i 

studien, dels ett simulerat datamaterial vars syfte är att efterlikna en verklig 

företagspopulation för en viss bransch, dels en simulerad normalfördelad variabel. I följande 

Resultatdel presenteras sedan resultat för utvalda stickprovsstorlekar, n = 30 och n = 500. 

Ytterligare resultat för fler urvalsstorlekar återfinns i Appendix. Slutligen diskuteras resultatet 

samt eventuella brister med studien i avsnittet Diskussion och slutsatser. 
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2 Bakgrund 
Insamlandet och användningen av information i form av statistik ökar i samhället (Johnston, 

2003). En viktig del för att statistiken ska hålla hög kvalitet och därmed på god grund kunna 

användas vid beslutsfattande är enligt SCB dess tillförlitlighet. Oftast görs urval för att kunna 

dra slutsatser om ändliga populationer, då det är alltför kostsamt eller omöjligt att göra en 

totalundersökning. För att statistiken ska vara tillförlitlig krävs att urvalet är ett 

sannolikhetsurval (SCB, 2008).  

 

Ett sannolikhetsurval är ett urval där alla möjliga urval kan definieras med en känd 

sannolikhet för det givna urvalet. Dessutom har varje element i populationen en känd 

sannolikhet skild från noll att väljas till urvalet (Särndahl, Swenson, & Wretman, 1992).  

Obundet Slumpmässigt Urval (OSU) är enligt Lohr (2010) den enklaste formen av 

sannolikhetsurval. OSU definieras som att samtliga ���� urval har samma sannolikhet att 

väljas, där N representerar antalet element i populationen och n antalet element i urvalet 

(Wackerly, Mendelhall, & Scheaffer, 2008).  

 

Om information finns tillgänglig för alla element i populationen om ytterligare variabler kan 

det istället lämpa sig bättre att använda stratifierat OSU (STOSU). Stratifierade urval 

möjliggör att olika grupper i populationen blir representerade, och används exempelvis för att 

undvika att få ett “dåligt” urval. En annan fördel är att stratifiering ofta ger mer exakta 

estimat, det vill säga mindre varians, för exempelvis populationstotaler (Lohr, 2010).  

 

Mest effektiv är stratifiering när medelvärdena skiljer sig mycket mellan strata, men där 

undersökningsvariabeln är homogen inom stratum. Med andra ord eftersträvas större 

varians mellan strata och mindre varians inom strata (Lohr, 2010). Enligt SCB försämras 

precisionen om stratifieringen inte ger någon homogenisering. Då bör stratifieringens 

utformning ses över (SCB, 2008). Lohr (2010) menar vidare att en nackdel med stratifiering 

är att undersökningen blir mer komplex jämfört med vanligt OSU.  

 

Vidare är valet av estimator en viktig aspekt vid urvalsundersökningar. Estimatorer är 

statistikor som används för att skapa värden som för de flesta urval är nära den okända 

populationsparametern. En estimator som varierar lite runt det okända parametervärdet är i 

regel bättre än en som varierar mycket från urval till urval (Särndal, Swenson, & Wretman, 

1992). 
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Hjälpinformation kan användas i urvalsfasen som ovan vid stratifiering, eller i  

estimationsfasen, eller i båda faserna. Vid valet av estimator är kvotestimatorn som nämnts 

ett alternativ till HT-estimatorn, om information om en hjälpvariabel finns tillgänglig. Trots HT-

estimatorns väntevärdesriktighet, bidrar den förbättrade precisionen till att kvotestimatorn är 

en av de mest använda estimatorerna för skattning av populationstotaler och 

populationsmedelvärden (Särndal, Swenson, & Wretman, 1992).  

 

Som nämnts är kvotestimatorn approximativt väntevärdesriktig. En estimator är 

väntevärdesriktig om dess väntevärde över alla möjliga urval är lika med värdet på den 

okända parametern. Att en estimator är väntevärdesriktig är inte alltid eftersträvansvärt, 

exempelvis kan en estimator med liten bias ha mindre varians och därmed lägre MSE 

jämfört med en väntevärdesriktig estimator (Särndahl, Swenson, & Wretman, 1992). 

 

Kvotestimatorn fungerar, enligt Lohr (2010), bra vid OSU om det finns ett starkt linjärt 

samband mellan hjälpvariabeln, x, och undersökningsvariabeln, y, det vill säga att 

observationerna för hjälpvariabeln och för undersökningsvariabeln följer en rät linje genom 

interceptet och när variansen för observationerna runt linjen är proportionell med 

hjälpvariabeln. Särndal, Swenson, och Wretman (1992) visar att denna regressionsmodell är 

grunden för kvotestimatorn.   

 

Kvotestimatorn är precis om observationspunkterna för undersökningsvariabeln och 

hjälpvariabeln är tätt samlade kring den räta linjen (Särndal, Swenson, & Wretman, 1992). 

Med andra ord ger kvotestimatorn hög precision då kvoten ��/�� är nästintill densamma för 

samtliga observationer och kvoten R varierar lite från ett stickprov till ett annat (Cochran, 

1977).  

 

Kvotestimatorn är mer effektiv än HT-estimatorn vid OSU om  

 

   	 ≥ �
� ���������     (2.1) 

där r är korrelationen mellan x och y 
 	 = ����/������ 
 

samt ����   och  ���� är variationskoefficienterna för respektive population (Lohr, 2010).  
 ���� = ��� / ���   ���� = ��� / ��� 
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Kvoten R definieras som � =  � �, för vilken en naturlig estimator är �! =   "� "�. För variansen för 

estimatorn �! finns inget exakt uttryck, utan ett approximativt variansuttryck erhålles genom 

Taylor-linearisering. Att variansen är approximativ och att den skattas, samt inslaget av 

slumpmässighet vid urval från en ändlig population medför att konfidensintervall för önskad 

konfidensnivå är approximativa (Särndahl, Swenson, & Wretman, 1992). 

 

I praktiken är kvotestimatorn trots bias en av de mest använda estimatorerna för 

populationstotaler (Särndal, Swenson, & Wretman, 1992). Som del i undersökningen om 

Företagens ekonomi (FEK) utförd av Statistiska Centralbyrån, tillämpas exempelvis “teorin 

för gruppvisa kvotestimatorer under Pareto $%&-urval” (SCB, 2018). 

 

I praktiken undviks ofta designer där urvalsstorleken varierar mycket, ofta för att variansen 

då tenderar att öka (Särndal, Swenson, & Wretman, 1992). Vid ett $%&-urval är 

inklusionssannolikheterna proportionella mot en hjälpvariabel (Rosén, 2000). Pareto-urval är 

ett exempel på ett $%&-urval med fördelar såsom konstant urvalsstorlek, god precision, samt 

konsistent estimation av variansen. Denna urvalsdesign används i många svenska 

statistiska undersökningar (Aires, & Rosén, 2005).  

 

Det simulerade datamaterial vilket utgör grunden för denna uppsats är baserat på en viss 

bransch i den svenska företagspopulationen, vilket gör att pareto-urval med tillhörande 

estimatorer är intressant även här.  

 

För skattning av varians kan Sen-Yates-Grundys (SYG) variansestimator användas vid urval 

där urvalsstorleken är fix. Lohr, (2010) menar att denna variansestimator är stabilare än 

'!()̂+,), varför en jämförelse även med denna inkluderas i uppsatsen. 

 

 

2.1 Begränsningar 

Det finns modifierade kvotestimatorer för vilka egna variansuttryck kan beräknas. Särndahl, 

Swenson, och Wretman (1992) hänvisar även till ett antal artiklar i vilka förslag presenteras 

på hur biasen kan reduceras eller elimineras vid OSU genom att antingen estimatorn eller 

designen modifieras. Det har även observerats att kvotestimatorn i sin klassiska form för 

totalen är väntevärdesriktig om urvalet dras med sannolikhet proportionell till storleken av 

summan av hjälpvariabeln (Särndahl, Swenson, & Wretman, 1992), som vid pareto-urval. 
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Den här uppsatsen behandlar den klassiska kvotestimatorn under sannolikhetsurvalen OSU 

och stratifierat OSU (STOSU). Dessutom jämförs resultatet för kvotestimatorn mot  

HT-estimatorn under OSU och STOSU samt med pareto-urval med pseudo-HT.  

 

I praktiken vad gäller FEKen, tillämpas cut-off gränser. FEKen består av fyra olika 

undersökningar med olika urvalsförfaranden, där de största företagen totalundersöks medan 

små och medelstora företag urvalsundersöks. Stratifiering sker utefter bransch, där de 

minsta företagen i varje stratum utesluts genom en cut-off-gräns som sätts så att 90% 

täckning uppnås med hänsyn till xk (SCB, 2008). Cut-off gränser tillämpas inte i den här 

uppsatsen utan alla företag inkluderas för att kunna utvärdera kvotestimatorns beteende.  
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3 Metod 

3.1 Definitioner 
I detta stycke definieras dels punktskattningar och variansuttryck, dels strategier där 

urvalsdesignerna OSU, stratifierat OSU och pareto-urval kombineras med de olika 

estimatorerna för punkt- och variansskattning. 

 

En ändlig population definieras som . = {1, 2, . . . , �}. Totalen för en undersökningsvariabel 

fås genom att summera värdet för samtliga objekt i populationen enligt (3.1).  

 

)� = ∑ ���      (3.1) 

 

 

3.1.1 Estimatorer 

En skattning av totalen fås exempelvis med HT-estimatorn genom att summera kvoten 

mellan värdet på undersökningsvariabeln och dess inklusionssannolikhet för samtliga objekt 

i urvalet S enligt (3.2). 

 

)̂�+, = ∑ �565�∈8     (3.2) 

 

Inklusionssannolikheten, det vill säga sannolikheten att element k tillhör urvalet S, benämns 

$� och definieras enligt (3.3).  

 

$� = 9(: ∈  �)               ∀ : ∈  .  (3.3) 

 

Andra ordningens inklusionssannolikhet $�<  är sannolikheten att både element k och 

element l tillhör urvalet S enligt (3.4). 

 

$�< = 9(: & > ∈  �)       ∀ : & > ∈ .  (3.4) 

 

Inklusionssannolikheterna, $�, vid OSU är 

 

     $� = ?
@      (3.5) 
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En kvot mellan två populationstotaler benämns som R och definieras enligt (3.6). 

 

� = ∑ �:.∑ �:. =   � �       (3.6) 

 

En skattning av kvoten R i (3.6) fås genom estimatorn (3.7) nedan 

 

�! = ∑ �5A5B
∑ �5A5B =   "�CD "�CD     (3.7) 

 

Genom att förlänga totalen )� för variabel y i ekvation (3.1) med totalen )� för en 

hjälpvariabel, vilken är känd, erhålls uttryck (3.8) nedan. 

 

 )�  =  )�   � � =  )��     (3.8) 

 

En alternativ estimator för populationstotalen är således kvotestimatorn (3.9).  

 

    )̂�EF =  )�   "�CD "�CD =  )��!     (3.9) 

 

Totalerna i kvoten R, det vill säga )� samt )�, skattas med Horwitz-Thompson estimatorn 

(3.4), de är således väntevärdesriktiga var för sig. Då väntevärdet av en kvot inte är 

detsamma som kvoten av två väntevärden, är �! endast approximativt väntevärdesriktig för 

R. 
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3.1.2 Härledning av kvotestimatorn 

Kvotestimatorn är en estimator härledd ur den generella regressionsestimatorn, GREG, där 

)� är känd (Särndahl, Swenson, & Wretman, 1992). Den allmänna formen för GREG ges av 

)̂�E i (3.10), där J är antal hjälpvariabler.  

 )̂�E = )̂�+, + ∑ H!I()�I − )̂�K+,) LIM�     (3.10) 

 
 
Under modellantagandet för modell N:  OP(��) = Q��, och 'P(��) = R�� = R��� fås: 

 )̂�E =  )̂�+, + H!�()� − )̂�+,)  
 
där  
 

H!� =  (S ���R���$�T
)U� S ����R���$�T

 =  (S ��/R�$�
T

)U� S ��/R�$�
T

 =  ∑ ��/$�T∑ ��/$�T   
 
 
Vilket ger:  

)̂�E =  )̂�+, + H!�()� − )̂VWX)  =  )̂�+, + ∑ ��/$�T∑ ��/$�T  ()� − )̂�+,)   = 

 

=  S ��/$�
T

+ ∑ ��/$�T∑ ��/$�T  ()� − S ��/$�
T

)  = 

 

=  S ��$�T
+ )� 

∑ ��$�T
∑ ��$�T

− S ��$�T
 =  )� 

∑ ��$�T
∑ ��$�T

 =  
 = )� �!  =  )̂�EF 
 

 

Enligt SCB (2008) är GREG-estimatorn, ur vilken kvotestimatorn är härledd ovan, mindre 

känslig för extrema vikter, jämfört med HT-estimatorn. 
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3.1.3 Variansuttryck och variansestimatorer 

Generellt variansuttryck för HT-estimatiorn ges av (3.11) nedan (Särndahl, Swenson, & 

Wretman, 1992).  

 

  '()̂+,)  = ∑ ∑ ($�< − $�$<) �565
�Y6Y��     (3.11) 

 

Variansen för HT-estimatorn vid OSU är 

 

      'Z8�()̂+,)  = �� �U[
? ��T�     (3.12) 

 

Den approximativa variansen för estimatorn (3.7) för kvoten R fås genom Taylor-

linearisering och ger 

 

\'(�!) =  ∑ ∑ �
 �] ($�< − $�$<) (�5U^�5)

65
(�YU^�Y)

6Y�   (3.13) 

 

där $� och $< är första ordningens inklusionssannolikheter (3.3) och $�< är andra ordningens 

inklusionssannolikheter (3.4).  

 

Den approximativa variansen (3.13) vid urvalsdesign OSU blir (3.14) enligt följande        

 

\'(�!)  = �
�̅�]

�U[
?  (���� + ������ − 2�����)   (3.14) 

 

då $� = ?
@     ∀ : och   $�< = `

?
@?

@
?U�
@U�

                    : = >  : ≠ >                                             

och urvalsandelen b = ?
@. 

Den approximativa variansen för kvotestimatorn, )̂�EF, ges då av 

 

\'()̂�EF)  =  )�� \'(�!)    (3.15) 

 

En variansestimator för kvotestimatorn vid OSU är  

 

'!()̂�EF)  = ��̅��̅B �� �� �U[
?  (&�T� + �!�&�T� − 2�!&��T)  (3.16) 

 

där &�T�  och &�T�  är stickprovsvarianserna för y respektive x, och &��T är kovariansen mellan x 

och y i urvalet. 
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Vid urvalsstrategier med fix urvalsstorlek kan Sen-Yates-Grundys (SYG) variansestimator 

(3.17) användas.   

 

'!8cd()̂�) = �
� ∑ ∑ 656YU65Y65Y (�565 − �Y6Y)�<∈T,<e��∈8   (3.17) 

 

SYG-estimatorn är väntevärdesriktig, det vill säga Of'!8cd()̂�)g = '()̂�) 

 

 

3.1.4 Strategi: stratifierat OSU och HT-estimatorn 

Populationstotalen )� = ∑ ���∈.  kan även uttryckas som summan av totalen för varje 

stratum h, 

  )� = ∑ )h+hM�       (3.18) 

 

där totalen för ett stratum beräknas som 

  

)h = ∑ �h�@i�M�       (3.19) 

 

och �h� är värdet för det k:te elementet i stratum h. 

 

För punktskattning av totalen med stratifierat OSU skrivs HT-estimatorn som  

  

)̂�+, = ∑ �565�∈8 = ∑ )̂h+hM� = ∑ �hy�h+hM�    (3.20) 

 
där skattning av totalen inom stratum ges av (3.21). 
   

 )̂h = @i?i ∑ �h��k8i = �hy�h     (3.21) 

 
Variansen för HT-estimatorn (3.11) vid stratifierat OSU blir 
 

      '()̂�+,) = ∑ '()̂h)+hM� = ∑ �1 − ?i@i� �h� 8i]?i
+hM�    (3.22) 

 
Eftersom urvalen är oberoende mellan strata är variansen i (3.22) således summan av 

varianserna i varje stratum. En naturlig variansestimator är 

 

    '!()̂�+,) = ∑ �1 − ?i@i� �h� Ti]?i
+hM�     (3.23) 
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3.1.5 Strategi: Stratifierat OSU och kvotestimatorn 

Vid stratifierat OSU och kvotestimatorn används i den här uppsatsen “combined ratio 

estimator” (Särndahl, Swenson, & Wretman, 1992), för vilken populationstotalen skattas med 

(3.24) nedan. 

 

)̂�EF =  )�   "�CD "�CD  =  )� ∑ @ilmBiCino∑ @iV�BiCino     (3.24) 

 
 

Den approximativa variansen för estimatorn (3.24) ges av  
 

            \'()̂�EF) = ∑ �h� � �
?i − �

@i� (���i� + �����i� − 2�����i)+hM�  (3.25) 

 
och variansestimator 
 

'!()̂�EF) = ∑ �h� � �
?i − �

@i� (&��i� + �!�&��i� − 2�!&���i)+hM�   (3.26) 

 
 
 

3.1.6 Strategi: Pareto-urval, Pseudo HT  

Pareto-urval är ett exempel på ett $%&-urval där inklusionssannolikheterna $� är 

proportionella mot en hjälpvariabel �� . Genom ett pareto-urval kan precisionen för en 

totalskattning öka om urvalsramen innehåller komplett information om en hjälpvariabel x 

vilken är positivt korrelerad med undersökningsvariabeln y (Rosén 2000).  

 

Rosén, (2000) föreslår följande urvalsförfarande vid pareto-urval, där första ordningens 

“pseudo” inklusionssannolikheter q� erhålls genom ekvation (3.27) nedan.   

 

q� =  ��� ∑ ��@�M�⁄          0 <  q�  <  1  (3.27) 

 

Från ekvation (3.27) är det möjligt att erhålla inklusionssannolikheter över 1. Detta hanteras 

genom att inkludera de objekt med  q� ≥ 1 i ett separat stratum, för vilket totalundersökning 

genomförs (Rosén, 2000). För att undvika att q� = 0 adderas en konstant för varje 

observation xk , vilket endast medför en lägesförskjutning av datamaterialet.   
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Oberoende slumptal genereras från en likformig fördelning  	�  ～ u�v (0,1), där de n 

elementen med lägst värde på w� från ekvation (3.28) inkluderas i urvalet (Rosén 2000). 

 

     w� = E5(1Ux5)
x5(1UE5)          : = 1, 2, … , �   (3.28) 

  

En totalskattning kan sedan beräknas genom pseudo-HT estimatorn (3.29).  

 

)̂�zT{|}~+, = ∑ �5x5
?�M�     (3.29) 

 

Variansen för (3.29) ges av 

 

            '�)̂�zT{|}~+,� = @
@U� �∑ �5]x5 (1−q�)@�M� − �∑ �5(�Ux5)�5no �]

?U∑ x5]�5no �      (3.30) 

 

Variansestimatorn som Rosén, (1997) föreslår vid pareto-urval ges av 

 

          '!()̂�zT{|}~+,)  = ?
?U1

∑ �YxY − ∑ �5(�Ux5)/x5�5no∑ (�Ux5)�5no ��?< M 1 (1 − q<)  (3.31) 

 

Eftersom $� ≈ q� skulle SYG-estimatorn kunna användas vid pareto-urval genom att $� 

ersätts av q�. Att beräkna andra ordningens inklusionssannolikhet, $�<, vid pareto-urval är 

dock komplicerat (Haziza, 2008). Aires (2000) föreslår hur inklusionssannolikheter exakt kan 

beräknas, men det ligger utanför ramen för denna uppsats. Därmed används inte SYG-

estimatorn vid pareto-urval här. En fördel med variansestimatorn (3.31) är att den inte kräver 

kännedom om andra ordningens inklusionssannolikhet, q�<. 
 

 

3.1.7 Konfidensintervall 

Konfidensintervall med 1 − � konfidensgrad ges av   

  

    )̂� ± ��/� × �'!()̂�)      (3.32) 

 
För estimation av ändliga populationer menas med konfidensgrad andelen konfidensintervall 

som täcker den okända parametern t om konfidensintervall beräknas för alla möjliga urval 

som kan dras med vald urvalsdesign och urvalsstorlek (SCB, 2008).  
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Vid upprepade urval förväntas intervallet i (3.32) ungefär innehålla den okända totalen t 

motsvarande en andel om 1 − �, förutsatt att samplingfördelningen för )̂ är approximativt 

normalfördelad och att det finns en konsistent variansestimator för )̂ (Särndahl, Swenson, & 

Wretman, 1992).  

 
 
 

3.1.8 Utvärderingsmått 

Bias för en estimator definieras som differensen mellan väntevärdet för estimatorn och det 

sanna värdet för parametern enligt ekvation (3.33). Estimatorn är väntevärdesriktig om 

Hv�&[)̂�] = 0. 
   Hv�&[)̂�] =  O[)̂�]  − )�    (3.33) 

 

MSE är ett mått för hur estimatorn )̂� varierar kring den okända parametern )�. 
 

    ��O()̂�)  =  O[()̂� − )�)�]  = '()̂�)  + [Hv�&()̂�)]�  (3.34) 

 

MSE beror således både av variansen och biasen för estimatorn, men att enbart undersöka 

MSE kan vara missvisande. Om biasen står för stor del av värdet på MSE, ger det effekt på 

konfidensintervallen (Särndal, Swenson, & Wretman, 1992). 

 

Ett mått för att avgöra om biasen har effekt på konfidensgraden är biaskvoten, BR, vilken 

definieras som kvoten mellan bias och medelfelet för estimatorn enligt ekvation (3.35). 

 

  H�()̂�)  =  ��FT( "�)
[�( "�)]o/]     (3.35) 

 

Enligt Cochran (1977) kan BR på mindre än 0.1 generellt sägas ha försumbar effekt på 

estimatorns precision. Särndahl, Swenson, och Wretman, (1992) menar dock att då 

biaskvoten är okänd i praktiken är det omöjligt att veta den exakta konfidensgraden. 

 

Ett annat utvärderingsmått är designeffekt vilken mäts som kvoten mellan variansen för en 

vald strategi med urvalsdesign P och estimator B i förhållande till OSU med samma 

estimator och förväntade stickprovsstorlek (Särndahl, Swenson, och Wretman, 1992).  
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För att kunna jämföra strategierna i den här uppsatsen beräknas istället en kvot mellan 

variansen för en vald strategi och strategin OSU med HT-estimatorn, enligt (3.36) där p är 

vald urvalsdesign och  )̂�� är vald estimator.  

 

     &)	�)��v�bb�:)(%, )̂��) = ��( "��)
����( "�CD)    (3.36) 

 

Om strategieffekten (3.36) är större än 1 förloras precision i form av större spridning för den 

undersökta strategin jämfört med OSU och HT-estimatorn. Motsatt gäller att ett värde på 

strategieffekten som är mindre än 1 istället ger en vinning i precision.  
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4 Data 

4.1 Simulerat datamaterial  

Det datamaterial som används i den här studien består av 40 030 element för en simulerad 

företagspopulation i bransch SNI 46, “Parti-och provisionshandel utom med motor-fordon”. 

Datamaterialet är framtaget av SCB, med syfte att efterlikna denna bransch. Det simulerade 

datamaterialet indelat efter storlek vad gäller antal anställda återfinns i tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1. Simulerat datamaterial 

Benämning Antal anställda Antal företag Andel 

Enmansföretag 
& Mikroföretag 

0 
1-9 

36 334 0.9077 

Små företag 10-49 3 169 0.0792 

Medelstora & 
Stora företag 

50-499 496 0.0124 

Stora företag 500< 31 0.0008 

Totalt  40 030 1.001 

 

Andelarna företag i varje grupp anses jämförbara för det simulerade datamaterialet i tabell 1 

och ett medel för det verkliga antalet företag i bransch, SNI 46, år 2008-2018 i tabell 2 

nedan. 

 

  Tabell 2. Medel av verkligt antal företag år 2008-2018, för SNI 46. 

Antal anställda Antal företag Andel 

0, 1-9 41 988 0.9182 

10-49 3 209 0.0702 

50-499 507 0.0111 

500< 25 0.0005 

Totalt 45 729 1.0001 

   Källa: Statistikdatabasen, SCB (SCB:s företagsregister), senast uppdaterad 20181204 

 

Hela SNI 46 indelat i mindre grupper för år 2008 till och med år 2018, samt en jämförelse av 

det simulerade datamaterialet och hela den verkliga företagspopulationen i Sverige per 

20181130, vilket är hämtat ur Företagsregistret (SCB) för 2018, hittas i Appendix. 
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Variabler av intresse för den här undersökningen, det vill säga undersökningsvariabler, är 

omsättning, investering, samt antal anställda. Administrativ omsättning och antal anställda 

från register antas här vara uppgifter hämtade ur register och används som hjälpvariabler vid 

undersökning av den totala omsättningen och antalet anställda i populationen. Tabell 3 

nedan innehåller deskriptiv statistik för intressevariablerna i den simulerade 

företagspopulationen. 

 
 
Tabell 3. Deskriptiv statistik för det simulerade datamaterialet. 

Variabel Min 1a 
kvartil 

Median Medelvärde 3e 
kvartil 

Max Standard-
avvikelse 

Total 

Antal anställda 0 0 0 5.62 2 19 794 114.7 225 063 

Omsättning 0 0 4144 36 225 16 314 57 509 569 437 367.5 1 450 099 446 

Investering 0 0 0 444.4 56.9 810 884.1 6809.964 17 789 621 

Antal anställda 
från register 

0 0 1 7.62 5 9995 81.24 305 075 

Administrativ 
omsättning 

0 0 4156 37 677 16 488 92 780 193 585 654.8 1 508 210 440 

 
 

 

I tabell 3 observeras att intressevariablernas fördelningar är skeva. I samtliga fall är 

medelvärdet större än tredje kvartilen. I figur 1 nedan illustreras den skeva fördelningen hos 

intressevariablerna.  

 

Figur 1. Histogram för intressevariablerna. 
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Kvotestimatorn ska, som nämnts, fungera bättre desto högre korrelationen är mellan 

undersökningsvariabeln och hjälpvariabeln. Korrelationen mellan intressevariablerna 

kontrolleras därmed i tabell 4 nedan.  

 
Tabell 4. Korrelationsmatris. 

 Antal 
anställda  

Omsättning Investering  Administrativ 
omsättning  

Registerbaserat 
antal anställda 

Antal antällda      1.00 0.66 0.26 0.92  0.84 

Omsättning  0.66 1.00 0.51 0.81 0.83 

Investering  0.26 0.51 1.00 0.39 0.53 

Administrativ 
omsättning  

0.92 0.81 0.39 1.00 0.89 

Antal anställda 
enligt register  

0.84 0.83  0.53 0.89 1.00 

 

 

I tabell 4 observeras att korrelationen mellan omsättning och administrativ omsättning är 

0.81, och 0.84 för antal anställda och registerbaserat antal anställda.   

 

För att kvotestimatorn ska vara mer effektiv än HT-estimatorn vid OSU gäller att  

 	 ≥ �
� ���������, där r är korrelationen mellan undersökningsvariabel och hjälpvariabel. 

I tabell 5 nedan visas högerledet i ekvation (2.1) ovan för samtliga intressevariabler.   

 

 
            Tabell 5. Högerledet i ekvation (2.1) för samtliga intressevariabler. 

 Omsättning Antal anställda  Investeringar 

Administrativ 
omsättning 

0.64 0.38 0.51 

Antal anställda enligt 
register 

0.43 0.25 0.34 

 

 

Korrelationen i tabell 4 är högre än högerledet i ekvation (2.1) för alla kombinationer av 

undersöknings- och hjälpvariabler, förutom för investering och registerbaserad omsättning 

där korrelationen är 0.39 jämfört med 0.51 från tabell 5. Administrativ omsättning är därmed 

inte lämplig som hjälpvariabel vid skattning med kvotestimatorn av den totala investeringen 

för den här företagspopulationen.  
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Spridningen för hjälpvariabel mot undersökningsvariabel illustreras i följande 

spridningsdiagram. 

 
Figur 2. Spridningsdiagram med omsättning, antal anställda och investering som 
undersökningsvariabler, och administrativ omsättning och antal anställda som hjälpvariabel. 

 
 
I det vänstra diagrammet i figur 2 observeras två avvikande värden. Det ena av dessa två 

har enligt register lägre omsättning än vad som uppgetts, medan det andra har mer än 

dubbelt så stor omsättning enligt register än vad som uppgetts. För övriga observationer vad 

gäller omsättning observeras ett tydligt linjärt samband.  

 

Det mittersta diagrammet i figur 2 visar sambandet mellan antal anställda och antal anställda 

enligt register. Här observeras att ett företag har betydligt fler anställda än övriga företag. 

 

Slutligen illustreras sambandet mellan investering och antal anställda enligt register i det 

högra diagrammet i figur 2. Som kunnat utläsas i tabell 4 är korrelationen endast 0.53 mellan 

dessa två variabler, vilket tydliggörs i diagrammet. 
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4.2 Simulerad variabel 
Beroende på den underliggande variabelns fördelning krävs olika stora stickprovsstorlekar, 

n, för att samplingfördelningen för medelvärden och totaler ska kunna antas vara 

approximativt normalfördelad. En skev fördelning kräver ett större n medan en variabel med 

symmetrisk fördelning kräver ett mindre n för att erhålla en approximativt normalfördelad 

samplingfördelning. En variabel som redan är normalfördelad ger en normalfördelad 

samplingfördelning för medelvärden och totaler oberoende av stickprovsstorlek. Som en 

tumregel sägs ofta att n större än 30 är tillräcklig för att erhålla en normalfördelad 

samplingfördelning (Wackerly, 2008). 

 
Två korrelerade normalfördelade variabler, X och Y, vilka illustreras i figur 3 och 4, simuleras 

med syfte att kunna jämföra det skeva datamaterialet från företagspopulationen med en 

variabel som har en normalfördelad samplingfördelning oavsett stickprovsstorlek.  

 
Figur 3. Histogram över simulerade normalfördelade variabler, x och y.  

 
Histogrammen i figur 3 ovan visar fördelningen för de två simulerade normalfördelade 

variablerna, x och y. Sambandet mellan variablerna illustreras i figur 4 nedan. 

 

      
             Figur 4. Observationerna för x och y plottade mot varandra. 
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5 Resultat och analys 
Resultaten nedan har framtagits med hjälp av 10 000 simuleringar i R. I resultatet 

presenteras endast två stickprovsstorlekar (n = 30 och n = 500) för att visa på skillnaden 

mellan “tumregeln” n = 30 och ett “stort” stickprov. I appendix (3) återfinns resultat för 

ytterligare stickprovsstorlekar, n = 20, 50, 100 och 200.  

 

I appendix (2) finns en tabell för alla möjliga kombinationer av undersökningsvariabler och 

hjälpvariabler vid de olika strategierna för den här uppsatsen. Undersökningsvariabeln 

investeringar har uteslutits då den liknar de andra två undersökningsvariablerna omsättning 

och antal anställda. 

 

Skattningar av populationstotaler har tagits fram för de fem strategierna: OSU-HT, OSU-

Kvot, STOSU-HT, STOSU-Kvot och pareto pseudo-HT, för undersökningsvariablerna antal 

anställda, omsättning, samt för den normalfördelade variabeln, y. Resultaten presenteras i 

tabellform i detta avsnitt för ovan nämnda stickprovsstorlekar. Tabellerna innehåller 

skattningar av total, varians, bias, MSE och så vidare för de fem strategierna.  

 

Resultaten är beräknade utifrån de formler som presenterats i metodavsnittet. De 

skattningar i tabellerna som endast är indexerade med y motsvarar formeln för tillhörande 

strategi i varje tabell. 

 

Vid stratifiering i studien används fyra strata. Neymanallokering tillämpas för att bestämma 

nh med begränsningen att nh ska vara minst 5.   

 

Slutligen presenteras även strategieffekten i tabellform, samt exempel på resultat där  

n = 5000, och exempel där antal replikat ökats från 10 000 till 200 000. 
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5.1 Normalfördelad undersökningsvariabel, y 
För den simulerade undersökningsvariabeln y är totalen ty = 2 200 000. Hjälpvariabel vid 

användning av kvotestimatorn, vid stratifiering, samt under pareto-urval är den 

normalfördelade variabeln x. 

 
     Tabell 6. Sammanställning av resultat för totalskattning av simulerad normalfördelad variabel, vid urvalsstorlek 30. 

n = 30 OSU-HT OSU-Kvot STOSU-HT STOSU-Kvot Pareto Pseudo-HT 

)̂� 2 200 016 2 200 497 2 200 254 2 200 277 2 199 757 

Hv�&()̂�) 16 497 254 277 -243 

��()̂�) 1 335 177 026 534 577 505 588 768 067 498 830 812 530 773 465 

�()̂�) 1 330 000 000 532 933 333* 588 382 244 499 033 318* 528 472 179 

BR 0.00043 0.02151  0.01047 0.01242  -0.01056 

Hv�&(��()̂�)) 2 843 692 1 644 172 385 823 -202 506 2 301 286 

MSE 1 330 000 256 533 180 342 588 446 760 499 110 047 528 531 228 

Konf.grad 0.936 0.938 0.938 0.939 0.941 

*Approximativ varians, \'()̂�). 
 

Kvotestimatorn vid OSU ger här något högre bias än de övriga estimatorerna vid 

stickprovsstorlek 30 men vid större stickprov som kan ses i appendix (3) är det inte någon 

skillnad. HT-estimatorn som är väntevärdesriktig förväntas ha en bias och biaskvot som 

antar värdet noll över alla urval. Att den här inte antar värdet noll, även om den är nära noll, 

beror troligtvis av slump då endast en bråkdel av det totala antalet urval dras. Biaskvoten är 

nära noll för samtliga strategier. 

 

I tabell 6 noteras även att skattningen av variansen är nära den teoretiska variansen för alla 

fem strategier. Vid stratifiering ger både HT- och kvotestimatorn något lägre bias för 

variansen. För utvärdering av estimatorerna ger de fyra alternativen till OSU och HT-

estimatorn ett MSE som är mindre än hälften av värdet vid OSU-HT.  

 

I figur 5 illustreras några av resultaten presenterade i tabell 6. Konfidensgraden för samtliga 

strategier är nära den förväntade 0.95.  

       
Figur 5. Bias, MSE samt konfidensgrad för den normalfördelade variabeln vid olika strategier. 
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Samplingfördelningarna för estimatorerna vid de olika urvalsdesignerna, vilka är 

klockformade, illustreras i figur 6 nedan. Den röda vertikala linjen visar det sanna värdet av 

totalen för den simulerade variabeln y.  

 

 
Figur 6. Samplingfördelningar för )̂� vid olika strategier. 
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5.2 Undersökningsvariabel: Antal anställda  
Vid skattning av det totala antalet anställda med kvotestimatorn, samt under pareto-urval, 

används registerbaserat antal anställda som hjälpvariabel. Registerbaserat antal anställda är 

således hjälpvariabel vid både urval och estimation. Företagspopulationen stratifieras på 

företagens storlek med avseende på antal anställda. Det sanna antalet anställda, ty, är  

225 063. 

 

Tabell 7. Sammanställning av resultat för Antal anställda, vid urvalsstorlek 30. 

*Approximativ varians, \'()̂�). 
 
  Tabell 8. Sammanställning av resultat för Antal anställda, vid urvalsstorlek 500. 

n = 500 OSU-HT OSU-Kvot STOSU-HT STOSU-Kvot Pareto Pseudo-HT 

)̂� 226 801 219 602 225 476 225 409 225 649 

Hv�&()̂�) 1 738 -5 461 413 346 585 

��()̂�) 43 710 070 842 2 741 332 362 782 612 738 773 694 781 1 956 950 366 

�()̂�) 41 635 989 707 16 645 819 178* 769 970 731 760 443 983* 1 657 425 385 

BR 0.00831 -0.10430 0.01475 0.01244 0.01323 

Hv�&(��()̂�)) 2 074 081 135 -13 904 486 816 12 642 008 13 250 798 299 524 981 

MSE 41 639 010 351 16 675 641 699 770 141 300 760 563 699 1 657 768 168 

Konf.grad 0.615 0.820 0.907 0.909 0.889 

*Approximativ varians, \'()̂�). 
 

Bias för OSU-kvot är högre än för de övriga strategierna vid både n = 30 och n = 500, 

biaskvoten är dock lägre än 0.2 vid båda stickprovsstorlekarna. Vid båda 

stickprovsstorlekarna ger OSU-kvot ungefär 50 % av den MSE som uppmäts vid OSU-HT. 

Ytterligare lägre MSE erhålls med de stratifierade urvalen.  

 

n = 30 OSU-HT OSU-Kvot STOSU-HT STOSU-Kvot Pareto Pseudo-HT 

)̂� 232 234 252 729 224 922 224 996 225 957 

Hv�&()̂�) 7 171 27 666 -141 -67 894 

��()̂�) 980 159 326 239 34 852 438 364 19 469 726 450 18 347 569 692 41 236 205 050 

�()̂�) 702 183 821 692 280 728 884 013* 19 655 160 947 18 234 119 564* 32 331 112 996 

BR 0.00724 0.14820 -0.00101 -0.00050 0.00440 

Hv�&(��()̂�)) 277 975 504 547 -245 876 445 649 -185 434 497 113 450 129 8 905 092 053 

MSE 702 235 244 933 281 494 291 569 19 655 180 828 18 234 124 053 32 331 912 232 

Konf.grad 0.515 0.766 0.803 0.820 0.840 
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Konfidensgraden i tabell 7 och 8 är lägre än den förväntade 0.95 vid samtliga strategier och 

vid båda stickprovsstorlekarna, de två stratifierade urvalen gav konfidensgraden över 0.9 vid 

en stickprovsstorlek på 500. 

 

Figur 7 nedan visar bias, MSE, och konfidensgrad, för skattning av antal anställda med olika 

urvalsdesigner och estimatorer, vid olika urvalsstorlekar. För utförligare resultat se tabeller i 

appendix (3). 

  
       Figur 7. Diagram för bias, MSE, samt konfidensgrad för olika urvalsdesigner och estimatorer, vid olika   
       urvalsstorlekar. 

 
I figur 7 noteras att OSU-HT och OSU-kvot har avtagande bias med ökande 

stickprovsstorlek, medan de övriga tre strategierna har en bias nära 0 oavsett 

stickprovsstorlek. OSU-HT ger lägre konfidensgrad än de övriga strategierna och lägst 

erhålles vid n = 30.  

 

I figur 8-10 illustreras samplingfördelningarna genom de 10 000 totalskattningarna för antalet 

anställda vid de fem strategierna med n = 500. 

 

 

Figur 8. Samplingfördelningar för )̂� vid OSU-HT och OSU-kvot. Den röda linjen markerar det sanna  
värdet. 
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Samplingfördelningen vid OSU-HT i det vänstra diagrammet i figur 8 ser ut att vara skev åt 

höger. Även en viss skevhet ser ut att finnas för OSU-kvot men den påminner mer om en 

klockformad fördelning.  

 

 
Figur 9. Samplingfördelningar för )̂�för STOSU-HT och STOSU-kvot. Den röda linjen markerar det  
sanna värdet. 
 
 

För tolkningsbarhet av diagrammen är skalan ändrad för figur 9 och 10 jämfört med figur 8. 

De två samplingfördelningarna i figur 9 ser närmast identiska ut, där båda är skeva åt höger.  

 

 
Figur 10. Samplingfördelning för )̂� vid strategin pareto-pseudoHT. Den röda linjen markerar det sanna  
värdet. 

 

 

För pareto-urvalet med pseudo-HT i figur 10 ser samplingfördelningen också ut att vara skev 

åt höger. Sammanfattningsvis förefaller samplingfördelningarna för samtliga strategier för 

antal anställda att ha en skev fördelning åt höger. De två stratifierade urvalen från figur 9 har 

mindre variation i skattningarna än de övriga tre, vilket också kan utläsas i tabell 8.  
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Figur 11 visar förhållandet mellan undersökningsvariabel och hjälpvariabel inom de fyra 

strata som valts. Efter stratifiering syns inte något tydligt linjärt samband mellan variablerna 

förutom i stratum 4.  

 

 
Figur 11. Spridningsdiagram mellan antal anställda och antal anställda enligt register inom de fyra  
strata. 
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5.3 Undersökningsvariabel: Omsättning  
Vid totalskattning av omsättning med OSU och stratifierat OSU med kvotestimatorn, samt 

vid pareto-urval används registerbaserad omsättning som hjälpvariabel. Stratifieringsvariabel 

är antal anställda. Den totala omsättningen är 1 450 099 446. 

 
 
  Tabell 9. Sammanställning av resultat för Omsättning, vid urvalsstorlek 30. 

n = 30 OSU-HT OSU-Kvot STOSU-HT STOSU-Kvot Pareto Pseudo-HT 

)̂� 1 456 154 834 1 506 980 814 1 443 418 581 1 465 085 644 1 450 534 129 

Hv�&()̂�) 6 055 388 56 881 368 -6 680 865 14 986 198 434 683 

��()̂�) 9.468199×1018 5.811377×1015 8.61679×1017 1.626153×1016 1.206991×1015 

�()̂�) 1.02098×1019  5.966686×1018* 9.005591×1017 1.587036×1017* 1.200017×1015 

BR 0.00197 0.74616 -0.00720 0.11752 0.01251 

Hv�&(��()̂�)) -7.416018×1017 -5.960875×1018 -3.888016×1016 -1.42442×1017 6.974495×1012 

MSE 1.020984×1019 5.969921×1018 9.006038×1017 1.589281×1017 1.200206×1015 

Konf.grad 0.418 0.650 0.785 0.661 0.930 

*Approximativ varians, \'()̂�). 
 
 
  Tabell 10. Sammanställning av resultat för Omsättning, vid urvalsstorlek 500. 

n = 500 OSU-HT OSU-Kvot STOSU-HT STOSU-Kvot Pareto Pseudo-HT 

)̂� 1 446 510 535 1 494 269 017 1 451 858 690 1 453 495 937 1 450 120 218 

Hv�&()̂�) -3 588 911 44 169 571 1 759 244 3 396 491 20 772 

��()̂�)  6.042535×1017 2.015885×1015 3.838767×1016 1.05771×1015 3.480028×1013 

�()̂�) 6.053901×1017 3.537946×1017* 3.86786×1016 6.023574×1015* 3.477029×1013 

BR -0.00462 0.98376 0.00898 0.10444 0.00352 

Hv�&(��()̂�)) -1.136608×1015 -3.517788×1017 -2.909258×1014 -4.965864×1015 2.998345×1010 

MSE 6.086256×1017 3.557456×1017 3.868169×1016 6.035111×1015 3.477072×1013 

Konf.grad 0.732 0.332 0.807 0.928 0.951 

*Approximativ varians, \'()̂�). 
 
 
Bias är återigen högre för OSU-kvot i tabell 9 och 10, men till skillnad från resultatet för antal 

anställda är biaskvoten högre och antar värdena 0.74616 vid n = 30 och 0.98376 vid n = 500 

för OSU-kvot. Konfidensgraden är övergripande låg för OSU-HT (Appendix 3) och som lägst 

vid små urvalsstorlekar.  
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Vid STOSU-HT är konfidensgraden nära 0.95 då n = 500 (0.928) och vid pareto-pseudoHT 

är konfidensgraden 0.930 respektive 0.951 vid båda stickprovsstorlekarna. Som lägst är 

konfidensgraden 0.332 för OSU-kvot då n = 500, där det även noteras att biaskvoten är 

högre, samt att den skattade variansen ��()̂�) är mindre än den approximativa variansen 

\'()̂�). 

      Figur 12. Bias, MSE samt konfidensgrad för omsättning för olika urvalsdesigner och estimatorer, vid  
       olika urvalsstorlekar. 
 

 

Figur 12 ovan illustrerar bias, MSE samt konfidensgrad för omsättning vid olika 

urvalsstorlekar. För samtliga strategier minskar MSE med urvalsstorleken. I det mittersta 

diagrammet i figur 12 noteras att MSE vid OSU både med HT och med kvotestimatorn är 

större vid mindre urvalsstorlekar jämfört med övriga tre strategier. Den spridda 

konfidensgraden för de olika strategierna tydliggörs i det högra diagrammet i figuren, där 

OSU-kvot avviker genom att konfidensgraden minskar i takt med att urvalsstorlek ökar. För 

mer ingående resultat, se tabeller i appendix (3).  

 

I figur 13-15 presenteras samplingfördelningar för omsättning genom de 10 000 

totalskattningarna. Återigen ger OSU-HT en skev samplingfördelning i figur 13 medan OSU-

kvot har en mer symmetrisk form.  

 

 
Figur 13. Samplingfördelningar för )̂� för OSU-HT och OSU-kvot. Den röda linjen markerar det sanna  
värdet. 
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Till skillnad från samplingfördelningarna för antal anställda som illustrerades i figur 9 är det 

skillnader mellan samplingfördelningarna vid STOSU-HT och STOSU-kvot för omsättning i 

figur 14 nedan. Båda samplingfördelningarna i figur 14 ser ut att vara skeva men det är 

mindre spridning i skattningarna för STOSU-kvot. Notera att skalan ändrats från figur 13.  

 

 
Figur 14. Samplingfördelningar för )̂� vid STOSU-HT och STOSU-kvot. Den röda linjen markerar det  
sanna värdet. 
 
 

Då spridningen i skattningarna är mindre för pareto med pseduo-HT i figur 15 nedan har 

skalan på x- och y-axeln ändrats jämfört med figur 13 och 14. Samplingfördelningen för 

omsättning vid pareto-urval antar en klockformad fördelning vid n = 500 vilket 

överensstämmer med konfidensgraden som är nära 0.95 i tabell 10.  

 

 
Figur 15. Samplingfördelning för )̂� vid pareto-pseudoHT. Den röda linjen markerar det sanna  
värdet. 

 

Spridningen inom strata illustreras i figur 16 där omsättning är undersökningsvariabel, 

administrativ omsättning hjälpvariabel och stratifiering skett med avseende på antalet 

anställda. Till skillnad mot stratifiering med undersökningsvariabeln antal anställda syns här 

ett linjärt samband genom origo inom varje stratum.  
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    Figur 16. Spridningsdiagram för stratum 1-4. 

 

5.4 Jämförelse av undersökningsvariabler och sammanfattande resultat 

Avslutningsvis jämförs här bias, varians samt konfidensgrad för den normalfördelade 

undersökningsvariabeln, antal anställda, och omsättning. 

5.4.1 Bias 

För den normalfördelade variabeln i det vänstra diagrammet i figur 17 observeras ingen 

systematisk över- eller underskattning vid någon strategi. För antal anställda i det mittersta 

diagrammet är bias vid OSU-kvot högre vid små stickprov jämfört med övriga strategier. För 

omsättning är bias högst för OSU-HT och OSU-kvot vid små stickprov. Medan bias för OSU-

HT avtar med ökad stickprovsstorlek är bias för OSU-kvot relativt konstant och något högre 

än för övriga strategier.    
 

 

Figur 17. Bias för samtliga undersökningsvariabler vid olika stickprovsstorlekar.  
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5.4.2 Varians 

Den exakta variansen för kvotestimatorn kan fås genom att undersöka variansen för alla ��
�� 

möjliga punktskattningar. I den här uppsatsen används resultatet för 10 000 punktskattningar 

för att utvärdera kvotestimatorn. Variansskattningarna presenteras i tabell 11.  

 
Tabell 11. Jämförelse mellan den approximativa variansen för kvotestimatorn och variansen av )̂� i de 10 000 
replikaten. 

                       n = 30 n = 500 

  OSU-Kvot STOSU-Kvot OSU-Kvot STOSU-Kvot 

Normalfördelad 
variabel 

u%%�ä)) '()̂�) 5.334052×108 5.044552×108 3.157541×107 3.020319×107 

\'()̂�) 5.329333×108 4.990333×108 3.160000×107 3.007073×107 

 u%%�ä)) '()̂�)/\'()̂�) 1.0009 1.0109 0.9992 1.0044 

      

Antal anställda u%%�ä)) '()̂�) 4.337518×1010 1.965172×1010 4.533414×109 7.703572×108 

 \'()̂�) 2.807289×1011 1.823412×1010 1.664582×1010 7.604439×108 

 u%%�ä)) '()̂�)/\'()̂�) 0.1545 1.0777 0.2723 1.0130 

      

Omsättning u%%�ä)) '()̂�) 1.161808×1016 2.149174×1016 1.810862×1016 2.050413×1016 

 \'()̂�) 5.966686×1018 1.587036×1017 3.537946×1017 1.584772×1017 

 u%%�ä)) '()̂�)/\'()̂�) 0.0019 0.1354 0.0512 0.1294 

 
 
Resultatet i tabell 11 visar att för den normalfördelade variabeln är skillnaden mellan \'()̂�) 

och variansen för )̂� liten, detsamma gäller för undersökningsvariabeln antal anställda med 

strategi STOSU-HT. För antal anställda med OSU-kvot och för omsättning med både OSU-

kvot och STOSU-kvot är den uppmätta variansen för )̂� mindre än \'()̂�). 
 

MSE för undersökningsvariablerna illustreras i figur 18 nedan. Skalan skiljer sig åt i de tre 

diagrammen men beteendet för MSE är liknande för undersökningsvariablerna. Kurvorna 

avtar exponentiellt för samtliga strategier och OSU-HT är den strategi som har högst MSE. 

 

     
Figur 18. MSE för samtliga undersökningsvariabler vid olika stickprovsstorlekar. 
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5.4.3 Konfidensgrad 

I figur 19 illustreras hur konfidensgraden skiljer sig åt för de tre undersökningsvariablerna. 

För den normalfördelade variabeln y är konfidensgraden ungefär 0.95 för samtliga strategier, 

medan det för antal anställda och omsättning ser annorlunda ut.  

 

     
Figur 19. Konfidensgrad för samtliga undersökningsvariabler, vid olika stickprovsstorlekar.  

 

För antal anställda överlappar konfidensgraden för STOSU med kvotestimatorn och HT-

estimatorn, och även med pareto pseudo-HT. Dessa tre strategier ger högre konfidensgrad 

vid samtliga urvalsstorlekar jämfört med OSU-HT och OSU-kvot. Jämfört med antal 

anställda är konfidensgraden för de olika strategierna mer spridda för omsättning. Vid OSU-

HT ökar konfidensgraden med urvalsstorleken men jämnas ut vid 0.8. Med kvotestimatorn 

vid OSU minskar istället konfidensgraden med urvalsstorleken, medan den ökar med 

kvotestimatorn vid stratifierat OSU. Pareto pseudo-HT har för omsättning en konfidensgrad 

nära 0.95 vid samtliga stickprovsstorlekar. Konfidensintervallen för de 100 första 

totalskattningarna för samtliga undersökningsvariabler vid OSU med kvotestimatorn 

illustreras nedan i figur 20.  

 

 

Figur 20. Konfidensintervall för de 100 första skattningarna.  

 

I figur 20 observeras att en hög skattning av totalen för antal anställda ger högre varians och 

därmed bredare intervall. För omsättning ger istället en låg totalskattning högre varians och 

därmed bredare intervall. I figuren observeras även att intervallens bredd är jämnare för den 

normalfördelade variabeln än för de andra två undersökningsvariablerna. 
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5.4.4 Strategieffekt 

Strategieffekten presenteras i tabell 13 för stickprovsstorlek 30 och 500. Vid samtliga fall är 

strategieffekten mindre än 1, vilket innebär att variansen är lägre för samtliga av de 

konkurrerande strategierna i jämförelse med OSU-HT.  

 
  Tabell 13. Strategieffekt mellan OSU och STOSU med HT och kvotestimatorn för de fyra   
   undersökningsvariablerna vid stickprovsstorlekarna 30 och 500. 

  OSU, kvot  STOSU, HT STOSU, kvot Pareto,pseudo-HT 

Normalfördelad 
variabel 

n = 30 0.401 0.442 0.375 0.397 

 n = 500 0.400 0.448 0.381 0.397 

Antal anställda n = 30 0.497 0.028 0.026 0.046 

 n = 500 0.497 0.018 0.018 0.040 

Omsättning n = 30 0.651 0.088 0.016 0.0001 

 n = 500 0.651 0.064 0.010 0.00006 

 

 

För den normalfördelade variabeln ger de fyra strategierna ungefär samma kvot mot OSU-

HT. För antal anställda är det de två stratifierade strategierna som ger lägst kvot medan det 

för omsättning är pareto-urval med pseudo-HT som ger lägst kvot. 

 

 

5.4.5 Större n och fler replikat 

För undersökningsvariablerna antal anställda och omsättning visade sig 

samplingfördelningarna vara skeva vid OSU-HT med stickprovsstorlek 500. I figur 21 

illustreras att samplingfördelningen för antal anställda då n = 5 000 och med 100 000 replikat 

antar en bimodal form.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 21. Samplingfördelning för )̂� med undersökningsvariabeln antal anställda vid OSU-HT med  

stickprovsstorlek 5 000 och med 100 000 replikat, den röda linjen representerar det sanna värdet på  
variabeln.  
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För att undersöka effekten av att öka antalet replikat sammanställs resultat i tabell 12 då  

10 000 och 200 000 replikat utförts med variabeln antal anställda och OSU-HT som strategi.  

 

  Tabell 12. Jämförelse mellan resultatet vid 10 000 respektive 200 000 replikat med strategin OSU-HT och  
  undersökningsvariabeln antal anställda. 

               10 000 replikat            200 000 replikat 

 n = 30 n = 500 n = 30 n = 500 

)̂� 232 234 226 801 226 849 225 709 

Hv�&()̂�) 7 171 1 738 1 786 646 

��()̂�) 980 159 326 239 43 710 070 842 719 132 966 758 42 231 431 096 

�()̂�) 702 183 821 692 41 635 989 707 702 183 821 692 41 635 989 707 

Hv�&(��()̂�)) 277 975 504 547 2 074 081 135 16 949 145 066 595 441 389 

MSE 702 235 244 933 41 639 010 351 702 187 009 996 41 636 407 023 

BR 0.00724 0.00831 0.00211 0.00314 

Konf.grad 0.515 0.615 0.523 0.612 

 

 

I tabell 12 observeras att bias för )̂� och bias för ��()̂�) är lägre vid 200 000 replikat, och att 

konfidensgraden är något högre än vid 10 000 replikat. Konfidensgraden är mellan 34-44 

procentenheter från den förväntade 95%.  

 

5.4.6 Alternativ variansestimator 

Tidigare föreslogs en variansestimatorn SYG, vilken var tänkt att användas som alternativ till 

variansskattningen vid pareto-urval. På grund av svårigheten att beräkna andra ordningens 

inklusionssanolikhet uteslöts SYG-estimatorn för detta ändamål.  

 

I de försök som ändå utfördes vid OSU gav variansskattningen med SYG-estimatorn 

nästintill lika resultat som skattningen med variansestimatorn för HT-estimatorn vid OSU, se 

appendix (3). Skillnaden av att använda SYG-estimatorn istället för variansestimatorn för 

HT-estimatorn vid OSU för variabeln antal anställda vid n = 30 är 0.00073 vilket kan anses 

som försumbart. Standardavvikelsen för ��()̂�) var högre för SYG (med 945 174) men det 

ska jämföras med att standardavvikelsen för ���)̂�� med SYG var 2.423971×1013. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Syftet med denna studie var att undersöka kvotestimatorns bias, approximativa varians samt 

konfidensgrad för en simulerad företagspopulation. Kvotestimatorn har testats för 

undersökningsvariabler av olika karaktär, vid olika stickprovsstorlekar, samt varierande 

urvalsdesigner.  

 

En första frågeställning var vad eventuell bias med kvotestimatorn har för betydelse jämfört 

med väntevärdesriktiga HT-estimatorn. För mått och jämförelse av bias för kvotestimatorn är 

det rimligt att titta på eventuell bias med HT-estimatorn vid OSU just på grund av att den är 

väntevärdesriktig Vad som skulle önskats var att den uppmätta bias för HT-estimatorn var 

nära noll vid simuleringar eftersom en eventuell bias för de övriga estimatorerna då varit mer 

säkerställd. I den här undersökningen är det istället en risk att den bias som uppmätts för 

estimatorerna beror av slumpen.  

 

Trots osäkerheten på vad som kan härledas till slumpen och vad som faktiskt kan vara en 

bias för kvotestimatorn så antyder de högre värdena för OSU-kvot att det kan finnas bias för 

OSU-kvot vid små stickprov. Vid STOSU-kvot är värdet på bias lägre för antal anställda och 

omsättning och kan antas vara av mindre betydelse  

 

Biaskvoten används för att utvärdera den effekt som bias kan ha på konfidensgraden. I de 

skattningar som presenterats i resultatet är biaskvoten mindre än 0.2 förutom för omsättning 

där den är ungefär 0.75 för n = 30 och 0.99 för n = 500. För omsättning kan den bias som 

uppmätts för OSU-kvot således ha effekt på konfidensgraden medan den för den 

normalfördelade variabeln och antal anställda antas vara mindre betydande.  

 

Ett andra syfte med den här studien var att undersöka vad variansapproximationen för 

kvotestimatorn har för betydelse i praktiken, det vill säga hur korrekt den approximativa 

variansen för kvotestimatorn är vid olika stickprovsstorlekar för olika undersökningsvariabler.  

 

I tabell 11 visades resultat där både OSU-kvot och STOSU-kvot har en \'()̂�) som är nära 

den varians som uppmätts mellan )̂� skattningar för den normalfördelade variabeln. Det 

samma gäller för STOSU-kvot för antal anställda. För omsättning är däremot \'()̂�) drygt 

500 gånger större än uppmätt varians av )̂� vid n = 30. Även vid STOSU-kvot för omsättning 

är \'()̂�) större än variansen för )̂�.  
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Den sanna variansen är endast möjlig att beräkna om alla möjliga urval dragits och endast 

då skulle något ha kunnat sägas om hur väl approximationen av variansen är vid olika 

stickprovsstorlekar. Eftersom antal möjliga urval vid exempelvis n = 30 är 

�40030
30 � = 4.39731×10105 har det inte varit möjligt att beräkna alla estimat för den här 

uppsatsen.  

 

Enligt Särndal (1992) tenderar Taylor-lineariseringsmetoden att underskatta den verkliga 

variansen vid små urval vilket inte överensstämmer med simuleringen i uppsatsen. Någon 

förklaring till resultatet i uppsatsen saknas, det kan vara relaterat till de skeva 

undersökningsvariablerna och är även ett förslag för vidare studier.  

 

Kontroll av högerledet i (2.1) i tabell 5 jämfört med korrelationen i tabell 4 visade att 

kvotestimatorn ska vara mer effektiv än HT-estimatorn vid OSU för antal anställda och 

omsättning i det här fallet, vilket också bekräftades av resultaten för denna undersökning.  

Mätningen av strategieffekt i tabell 13 visade att alla fyra konkurrerande metoder ger en 

liknande vinning mot strategin OSU-HT för den normalfördelade variabeln.  

 

I fallet med antal anställda gavs ingen vinning av att använda STOSU-kvot framför STOSU-

HT, vilket kan ha en koppling till att det efter stratifiering (figur 11) inte längre är något tydligt 

linjärt samband mellan variablerna. Sambandet inom strata tillsammans med att samma 

urval dras för båda strategierna är möjliga anledningar till att samplingfördelningarna i figur 9 

för strategierna STOSU-HT och STOSU-kvot är så gott som identiska. Vad gäller pareto 

pseudo-HT var strategieffekten högre än för de två stratifierade urvalen men lägre än OSU-

HT och OSU-kvot. 

 

Strategieffekten för omsättning gav en vinning med STOSU-kvot framför STOSU-HT och än 

mer fördelaktigt var pareto pseudo-HT. Att ett linjärt samband syns i figur 16 inom varje 

strata är möjligen en förklaring till det lägre värdet för strategieffekten för STOSU-kvot 

jämfört med STOSU-HT.  

 

Slutligen, vad gäller om antagandet om approximativ väntevärdesriktighet tas för givet i 

praktiken är omöjligt att säga med den här uppsatsen. Vad som dock kan konstateras är det 

faktum att det krävs kunskap/kännedom om variablernas fördelning för att kunna dra 

tillförlitliga slutsatser av en undersökning och därmed kunna göra bra beslut. Vid 

urvalsundersökningar är det alltså inte lämpligt att bara förlita sig på att urvalet är “stort”. 

Och vad är nu ett stort urval?  

 



38 
 

För den normalfördelade variabeln räcker det med ett urval om 20 för att uppnå en 

konfidensgrad något lägre än 0.95. Medan med en skev fördelning som i fallet med 

företagspopulationen räcker knappt n = 500 för att erhålla god konfidensgrad, beroende på 

att samplingfördelningen inte är normalfördelad ens vid denna urvalsstorlek. Inte ens en 

stickprovsstorlek på 5000 (figur 21) är tillräcklig för att få en klockformad samplingfördelning 

utan den blir bimodal. Anledningen till den bimodala fördelningen i figur 21 kan vara för att 

stickprovet antingen innehåller de stora företagen och överskattar )� eller så saknas de och 

då underskattas istället )�. 
 

Vad gäller brister och förbättringar med denna undersökning, och som vi tagit upp i en del av 

resultatet, är det faktum att resultaten baseras på 10 000 replikat. Exempelvis är antalet 

möjliga urval �4003030 � = 4.39731×10105 vid n = 30, vilket innebär att de 10 000 replikaten är 

en bråkdel av hur många som är möjliga. Att öka antalet replikat så som gjordes i tabell 12 

visade på något bättre resultat och skulle kunna vara ett sätt att förbättra studien. Men även 

vid 200 000 replikat är det en bias som motsvarar knappt en procent av 

undersökningsvariabeln. Fler replikat (>200 000) föreslås således.  

 

I praktiken vad gäller FEK behandlas data något annorlunda jämfört med i den här 

uppsatsen. Förutom att cut-off gränser tillämpas utesluts även företag som inte varit aktiva 

på marknaden (inte utfört någon marknadsaktivitet) under referensåret, vilket innebär att 

många företag med noll i omsättning utesluts. I den här undersökningen har dock alla 

företag inkluderats, vilket möjligtvis bidragit till skevheten i undersökningsvariablernas 

fördelningar. Cut-off gränser kan införas vid pareto-urval för att utesluta de minsta företagen 

i urvalet och därmed undvika att små värden för xk utgör stora designvikter. Ett alternativ är 

att dra ett OSU ur ett stratum med de små objekten, och πps-urval för övriga strata där 

spridningen i xk är större (SCB, 2008). Eftersom en stor del av elementen för de två skeva 

undersökningsvariablerna omsättning och antal anställda antog små värden för xk är det 

möjligt att resultatet blivit bättre genom att ha hanterat dessa på något sätt. 
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Appendix/Bilagor 

Bilaga 1 
Tabell 13. Verkligt antal företag i SNI46, uppdelat på år och storleksklass. Källa: Företagsdatabasen, SCB, 20190507 

Indelning,  
antal 
anställda 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Medel Andel, 

medel 

0 anställda 25405 25521 24191 28325 27870 27142 27053 26880 26905 26386 25806 26499 0.5795 

1-4 anställda 11912 11597 11994 12409 12677 12662 12692 12475 12118 12317 12414 12297 0.2689 

5-9 anställda 3349 3274 3233 3262 3258 3219 3192 3130 3115 3057 3021 3192 0.0698 

10-19 anställda 2047 2045 1948 1971 1958 1966 1971 1980 1980 1947 1937 1977 0.0432 

20-49 anställda 1221 1265 1257 1225 1256 1256 1212 1221 1202 1206 1234 1232 0.0269 

50-99 anställda 302 299 287 313 318 316 324 328 330 333 342 317 0.0069 

100-199 anställda 122 123 126 123 117 122 116 130 142 147 142 128 0.0028 

200-499 anställda 63 62 60 62 59 64 62 61 63 65 65 62 0.0014 

500+ anställda 18 18 20 24 26 25 25 27 30 29 28 25 0.0005 

Totalt 44439 44204 43116 47714 47539 46772 46647 46232 45885 45487 44989 45729 0.9999 

 
Den simulerade företagspopulation är jämförbar med ett medel för den verkliga företagspopulationen i 

bransch SNI 46 för åren 2008-2018. Den verkliga företagspopulationen för denna bransch indelad 

efter antal anställda, samt medel och andel finns i tabell 13 ovan. Den simulerade företags- 

populationen är inte riktigt proportionerlig mot hela den verkliga svenska företagspopulationen enligt 

tabell 14. 

 

Tabell 14. Antal företag i Sverige per 20181130 

Indelning efter 
storlek  
(antal anställda) 

Verkligt 
antal 
företag 

Andel, 
antal 
företag 

Verkligt 
antal 
anställda 

Andel, 
antal 
anställda 

Simulerat 
antal 
företag 

Andel, 
simulerat 
antal företag 

Simulerat 
antal 
anställda 

Andel, 
simulerat antal 
anställda 

Enmansföretag (0) 824 325 0.7256 0 0 21 297 0.5320 0 0 

Mikroföretag  
(1-9) 

270 300 0.2379 648 810 0.2238 15 037 0.3756 41 700 0.1853 

Små företag (10-49) 34 674 0.0305 672 078 0.2318 3 169 0.0792 63 308 0.2813 

Medelstora företag 
(50-249) 

5 717 0.0050 555 073 0.1915 428 0.0107 37 593 0.1670 

Stora företag (>250) 1 116 0.0010 1 023 004 0.3529 99 0.0025 82 462 0.3664 

Totalt  1 136 132 1.0000 2 898 965 1.0000 40 030 1.0000 225 063 1.0000 

Källa: SCB; Företagsregistret 

Sekundärkälla: Holmström (2018), Ekonomifakta.se 

https://www.ekonomifakta.se/fakta/foretagande/naringslivet/naringslivets-struktur/  
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Bilaga 2 
Tabell 15. Möjliga kombinationer av design, estimator etc 

Urvalsdesign  Estimator  Undersöknings - 
variabel 

Hjälpvariabel, 
design 

Hjälpvariabel, 
estimator 

Med i uppsats  

OSU HT Normalfördelad   JA 

OSU HT Antal anställda   JA 

OSU HT Omsättning   JA 

OSU Kvot Normalfördelad  Antal anställda NEJ 

OSU Kvot Antal anställda  Antal anställda JA 

OSU Kvot Omsättning  Antal anställda NEJ 

OSU Kvot Normalfördelad  Omsättning NEJ 

OSU Kvot Antal anställda  Omsättning NEJ 

OSU Kvot Omsättning  Omsättning JA 

STOSU HT Normalfördelad Antal anställda  NEJ 

STOSU HT Antal anställda Antal anställda  JA 

STOSU HT Omsättning Antal anställda  JA 

STOSU HT Normalfördelad Omsättning  NEJ 

STOSU HT Antal anställda Omsättning  NEJ 

STOSU HT Omsättning Omsättning  NEJ 

STOSU Kvot Normalfördelad Antal anställda Antal anställda NEJ 

STOSU Kvot Antal anställda Antal anställda Antal anställda JA 

STOSU Kvot Omsättning Antal anställda Antal anställda NEJ 

STOSU Kvot Normalfördelad Antal anställda Omsättning NEJ 

STOSU Kvot Antal anställda Antal anställda Omsättning NEJ 

STOSU Kvot Omsättning Antal anställda Omsättning JA 

STOSU Kvot Normalfördelad Omsättning Antal anställda NEJ 

STOSU Kvot Antal anställda Omsättning Antal anställda NEJ 

STOSU Kvot Omsättning Omsättning Antal anställda NEJ 

STOSU Kvot Normalfördelad Omsättning Omsättning NEJ 

STOSU Kvot Antal anställda Omsättning Omsättning NEJ 

STOSU Kvot Omsättning Omsättning Omsättning NEJ 

Pareto pseudo-HT Normalfördelad Antal anställda  NEJ 

Pareto pseudo-HT Antal anställda Antal anställda  JA 

Pareto pseudo-HT Omsättning Antal anställda  NEJ 

Pareto pseudo-HT Normalfördelad Omsättning  NEJ 

Pareto pseudo-HT Antal anställda Omsättning  NEJ 

Pareto pseudo-HT Omsättning Omsättning  JA 
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Bilaga 3 

Simulerad normalfördelad undersökningsvariabel, Y 

Verklig total, t = 2 200 000 

OSU - HT 

 
Tabell 16. Resultat för totalskattning för simulerad variabel med HT-estimatorn.  

n 20 30 50 100 200 500 

�� 2 200 156 2 200 016 2 200 211 2 199 989 2 199 834 2 200 132 

Bias 156 16 211 -11 -166 132 

��()̂) 1 995 902 054 1 335 177 026 798 799 056 399 905 401 199 447 682 78 946 699 

�()̂�) 1.999×109 1.33×109 7.99×108 3.99×108 1.99×108 7.9×107 

BR 0.00349 0.00043 0.00746 -0.00053 -0.01173 0.01485 

Hv�&(��()̂�)) -3 097 946 2 843 692 -200 944 905 401 447 682 -53 301 

MSE 1 999 024 336 1.33×109 799 044 521 399 000 121 199 027 556 79 017 424 

��8cd()̂) 1 995 902 054 1 335 177 026 798 799 056 399 905 401 199 447 682 78 946 699 

Hv�&(��8cd()̂)) -3 097 946 2 843 692 -200 944 905 401 447 682 -53 301 

Konf.grad 0.935 0.936 0.940 0.950 0.951 0.949 

 

OSU - Kvot 

t = 2 200 000, hjälpvariabel: normalfördelad variabel x 
 
Tabell 17. Resultat för totalskattning av simulerad variabel y, med hjälpvariabel x, med kvotestimatorn vid OSU. 

n 20 30 50 100 200 500 

)̂ 2 200 309 2 200 497 2 200 140 2 200 094 2 200 018 2 200 090 

Bias 309 497 140 94 18 90 

��()̂) 802 345 878 534 577 505 319 913 943 159 550 766 79 734 402 31 567 309 

\'()̂�) 799 600 000 532 933 333 319 600 000 159 600 000 79 600 000 31 600 000 

BR 0.01091 0.02151 0.00783 0.00746 0.00204 0.01602 

Hv�&(��()̂�)) 2 745 878 1 644 172 313 943 -49 234 134 402 -32 691 

MSE 799 695 481 533 180 342 319 619 600 159 608 836 79 600 324 31 608 100 

V()̂�EF)* 785 298 830 533 405 193 320 453 304 158 004 850 79 145 655 31 575 413 

Konf.grad 0.937 0.938 0.944 0.949 0.947 0.952 

*Variansen för de 10 000 punktskattningarna )̂�EF 
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Stratifierat OSU - HT 

Tabell 18. Resultat för totalskattning för simulerad variabel vid stratifierat urval och HT-estimatorn.  
n 20 30 50 100 200 500 

)̂ 2 199 839 2 200 254 2 199 728 2 200 399 2 200 014 2 199 972 

Bias -161 254 -272 399 14 28 

��()̂) 960 832 447 588 768 067 357 473 451 178 677 190 89 248 880 35 362 441 

�()̂�) 961 416 398 588 382 244 357 431 687 178 277 730 89 223 717 35 354 762 

BR -0.00519 0.01047 -0.01440 0.02984 0.00146 -0.00478 

Hv�&(��()̂�)) -583 951 385 823 41 764 399 460 25 162 7 679 

MSE 961 442 319 588 446 760 357 505 671 178 436 931 89 223 913 35 355 546 

Konf.grad 0.931 0.938 0.943 0.947 0.948 0.951 

 

Stratifierat OSU - Kvot 

Tabell 19. Resultat för totalskattning för simulerad variabel med stratifierat urval och combined kvot-estimatorn. 
n 20 30 50 100 200 500 

)̂ 2 199 986 2 200 277 2 199 716 2 200 325 2 200 076 2 199 976 

Bias -14 277 -284 325 76 -24 

��()̂) 822 188 877 498 830 812 304 229 150 152 077 036 75 890 793 30 078 646 

\'()̂�) 824 178 045 499 033 318 303 952 886 151 567 817 75 907 447 30 070 726 

BR -0.00050 0.01242  -0.01629  0.02637 0.00868 -0.00439 

Hv�&(��()̂�)) -1 989 168 -202 506 276 263 509 220 -16 653 7 920 

MSE 824 178 241 499 110 047 304 033 542 151 673 442 75 913 223 30 071 302 

V()̂�EF)* 816 881 009 504 455 183 302 493 573 154 114 728 74 848 998 30 203 194 

Konf.grad 0.926 0.939 0.942 0.942 0.950 0.949 

 

Pareto 

Tabell 20. Resultat för totalskattning för simulerad variabel med pareto-urval. 
n 20 30 50 100 200 500 

)̂ 2 199 799 2 199 757 2 199 679 2 199 798 2 199 824 2 199 930 

Bias 201 -243 -321 -202 -176 -70 

��()̂) 794 248 389 530 773 465 318 361 073 158 840 348 79 102 145 31 347 412 

�()̂�) 792 904 857 528 472 179 316 926 037 158 266 430 78 936 626 31 338 742 

BR -0.00712 -0.01056 -0.01801 -0.01602 -0.01983 -0.01245 

Hv�&(��()̂�)) 1 343 532 2 301 286 1 435 036 573 918 165 519 8 670 

MSE 79 2945 258 528 531 228 317 029 078 158 307 234 78 967 602 31 343 642 

Konf.grad 0.935 0.941 0.943 0.950 0.952 0.951 
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Undersökningsvariabel: Antal anställda  

 
Verkligt antalet anställda, ty = 225 063.  

OSU - HT 

 
Tabell 21. Resultat för totalskattning för variabeln antal anställda med OSU och HT-estimatorn. 

n 20 30 50 100 200 500 

)̂� 222 467 232 234 234 296 228 825 224 761 226 801 

Bias -2 596 7 171 9 233 3 762 -302 1 738 

��()̂�) 1.05826×1012 980 159 326 239 537 454 912 279 234 649 080 449 109 596 175 205 43 710 070 842 

�()̂�) 1.053539×1012 702 183 821 692 537 540 157 432 210 286 500 001 104 879 931 067 41 635 989 707 

BR -0.00252 0.00724 0.01259 0.00777 -0.00091 0.00831 

H(��()̂�)) 4 721 262 383 277 975 504 547 116 355 274 410 24 362 580 448 4 716 244 138 2 074 081 135 

MSE 1.053546×1012 702 235 244 933 537 625 405 721 210 300 652 645 104 880 022 271 41 639 010 351 

��8cd()̂) 1.05826×1012 980 159 326 239 537 454 912 279 234 649 080 449 109596175205 43 710 070 842 

Hv�&(��8cd()̂)) 4 721 262 383 277 975 504 547 116 355 274 410 24 362 580 448 4 716 244 138 2 074 081 135 

Konf.grad 0.535 0.515 0.537 0.557 0.573 0.615 

 

OSU - Kvot  

Undersökningsvariabel: Totalt antal anställda 
Hjälpvariabel: Registerbaserat antal anställda  
 
Tabell 22. Resultat för totalskattning för variabeln antal anställda med OSU och kvot-estimatorn. 

n 20 30 50 100 200 500 

)̂�EF 264 466 252 729 243 291 232 286 223 958 219 602 

Bias()̂�EF) 39 403 27 666 18 228 7 223 -1 106 -5 461 

��()̂) 80 645 070 003 34 852 438 364 19 359 229 067 9 999 087 721 5 293 181 413 2 741 332 362 

\'()̂�) 421 198 599 351 280 728 884 013 168 353 111 742 84 071 282 540 41 930 367 938 16 645 819 178 

BR 0.13875 0.14820 0.13101 0.07223 -0.01520 -0.10430 

Hv�&(��()̂�)) -340 553 529 348 -245 876 445 649 -148 993 882  675 -74 072 194 819 -36 637 186 525 -13 904 486 816 

MSE 422 751 195 760 281 494 291 569 168 685 371 726 84 123 454 269 41 931 591 174 16 675 641 699 

V()̂�EF)* 84 145 008 592 43 375 177 787 25 487 484 326 14 339 728 082 8 022 875 165 4 533 413 882 

Konf.grad 0.761 0.766 0.784 0.795 0.805 0.820 
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Stratifierat OSU - HT 

Stratifieringsvariabel: Registerbaserat antal anställda   
 
Tabell 23. Resultat för totalskattning för variabeln antal anställda med stratiferat OSU och HT-estimatorn. 

n 20 30 50 100 200 500 

)̂ 225 031 224 922 225 464 225 693 225 272 225 476 

Bias -32 -141 401 630 209 413 

��()̂) 29 508 789 179 19 469 726 450 11 377 476 020 5 666 179 084 2 344 764 732 782 612 738 

�()̂�) 32 880 588 597 19 655 160 947 11 259 280 443 5 441 885 629 2 399 286 506 769 970 731 

BR -0.00019 -0.00101 0.00376 0.00837 0.00431 0.01475 

Hv�&(��()̂�)) -3 371 799 418 -185 434 497 118 195 577 224 293 455 -54 521 774 12 642 008 

MSE 32 880 589 621 19 655 180 828 11 259 441 244 5 442 282 529 2 399 330 187 770 141 300 

Konf.grad 0.760 0.803 0.835 0.882 0.888 0.907 

 
Not: Företagspopulationen stratifieras på företagens storlek med avseende på antal anställda. För att strata inte 
ska bli för små vid mindre urvalsstorlek, används fyra stratum. Vid urvalsstorlek 20, dras fem observationer ur 
varje strata.  

 
 
 

Stratifierat OSU - Kvot 

Stratifieringsvariabel, samt hjälpvariabel: Registerbaserat antal anställda 
 
Tabell 24. Resultat för totalskattning för variabeln antal anställda med stratiferat OSU och kvot-estimatorn. 

n 20 30 50 100 200 500 

)̂ 222 647 224 996 225 691 225 960 225 476 225 409 

Bias -2 417 -67 628 897 413 346 

��()̂) 26 198 947 090 18 347 569 692 10 681 761 044 5 431 676 726 2 323 432 996 773 694 781 

�()̂�) 29 790 871 436 18 234 119 564 10 485 303 962 5 188 750 206 2 371 998 080 760 443 983 

BR -0.01493 -0.00050 0.00608 0.01217 0.00857 0.01244 

Hv�&(��()̂�)) -3 591 924 346 113 450 129 196 457 083 242 926 520 -48 565 083 13 250 798 

MSE 29 796 713 325 18 234 124 053 10 485 698 346 5 189 554 815 2 372 168 649 760 563 699 

V()̂�EF)* 3.1483×1010 19 651 717 614 11 349 399 124 5 652 646 808 2 365 835 783 770 357 241 

Konf.grad 0.781 0.820 0.849 0.882 0.893 0.909 

*Variansen för de 10 000 punktskattningarna )̂�EF 
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Pareto  

Hjälpvariabel: Registerbaserat antal anställda  
 
Tabell 25. Resultat för totalskattning för variabeln antal anställda med pareto-urval. 

n 20 30 50 100 200 500 

)̂ 225 821 225 957 225 168 225 325 225 288 225 649 

Bias 758 894 105 262 225 585 

��()̂) 71 658 189 178 41 236 205 050 17 845 107 038 10 636 219 510 4 507 444 971 1 956 950 366 

�()̂�) 48 617 357 083 32 331 112 996 19 181 251 560 9 344 240 045 4 485 589 804 1 657 425 385 

BR 0.00283 0.00440 0.00079 0.00254 0.00334 0.01323 

Hv�&(��()̂�)) 23 040 832 095 8 905 092 053 -1 336 144 522 1 291 979 465 21 855 167 299 524 981 

MSE 48 617 931 647 32 331 912 232 19 181 262 603 9 344 308 822 4 485 640 216 1 657 768 168 

Konf.grad 0.834 0.840 0.858 0.871 0.883 0.889 
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Undersökningsvariabel: Omsättning  

OSU - HT 

Verklig total omsättning: 1 450 099 446 
 
Tabell 26. Resultat för totalskattning för variabeln omsättning med OSU och HT-estimatorn. 

N 20 30 50 100 200 500 

)̂ 1 411 643 222 1 456 154 834 1 509 472 517 1 454 394 315 1 442 997 646 1 446 510 535 

Bias -38 456 224 6 055 388 59 373 071 4 294 869 -7 101 800 -3 588 911 

��()̂) 1.473115×1019 9.468199×1018 8.327261×1018 3.341001×1018 1.480055×1018  6.042535×1017 

�()̂�) 1.531853×1019 1.02098×1019 6.122817×1018 3.05758×1018 1.524961×1018 6.053901×1017 

BR -0.01002 0.00197 0.02057 0.00235 -0.00584 -0.00462 

H(��()̂�)) -5.873811×1017 -7.416018×1017 2.204444×1018 2.834206×1017 -4.490679×1016 -1.136608×1015 

MSE 1.532001×1019 1.020984×1019 6.126342×1018 3.057598×1018 1.525011×1018 6.05403×1017 

��8cd()̂) 1.473115×1019 9.468199×1018 8.327261×1018 3.341001×1018 1.480055×1018 6.042535×1017 

Hv�&(��8cd()̂)) -5.873811×1017 -7.416018×1017 2.204444×1018 2.834206×1017 -4.490679×1016 -1.136608×1015 

Konf.grad 0.380 0.418 0.476 0.581 0.657 0.732 

 
 
 

OSU - Kvot  

Hjälpvariabel: Registerbaserad omsättning 
 
Tabell 27. Resultat för totalskattning för variabeln omsättning med OSU och kvot-estimatorn. 

n 20 30 50 100 200 500 

)̂ 1 508 418 979 1 506 980 814 1 507 604 913 1 504 193 485 1 500 371 502 1 494 269 017 

Bias 58 319 533 56 881 368 57 505 467 54 094 039 50 272 056 44 169 571 

��()̂) 6.899063×1015 5.811377×1015 4.106402×1015 2.202527×1015 1.430657×1015 2.015885×1015 

\'()̂�) 8.952266×1018  5.966686×1018 3.578222×1018 1.786873×1018 8.911991×1017 3.537946×1017 

BR 0.70213 0.74616 0.89738 1.15263 1.32910 0.98376 

Hv�&(��()̂�)) -8.945367×1018 -5.960875×1018 -3.574115×1018 -1.784671×1018 -8.897685×1017 -3.517788×1017 

MSE 8.955668×1018 5.969921×1018 3.581528×1018 1.789799×1018 8.937264×1017 3.557456×1017 

V()̂�EF)* 1.448227×1016 1.161808×1016 1.040249×1016 9.834489×1015 1.155479×1016 1.810862×1016 

Konf.grad 0.636 0.650 0.652 0.590 0.501 0.332 

*Variansen för de 10 000 punktskattningarna )̂�EF 
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Stratifierat OSU - HT 

Tabell 28. Resultat för totalskattning för variabeln omsättning med stratiferat OSU och HT-estimatorn. 

N 20 30 50 100 200 500 

)̂ 1 451 598 599 1 443 418 581 1 447 601 714 1 454 684 908 1 451 695 243 1 451 858 690 

Bias 1 499 153 -6 680 865 -2 497 732 4 585 462 1 595 797 1 759 244 

��()̂) 1.449153×1018 8.61679×1017 5.278454×1017 2.698771×1017 1.250321×1017 3.838767×1016 

�()̂�) 1.469167×1018 9.005591×1017 5.178976×1017 2.590662×1017 1.203534×1017 3.86786×1016 

BR 0.00125 -0.00720 -0.00344 0.00883 0.00451 0.00898 

Hv�&(��()̂�)) -2.001373×1016 -3.888016×1016 9.947839×1015 1.081091×1016 4.678737×1015 -2.909258×1014 

MSE 1.469169×1018 9.006037×1017 5.179038×1017 2.590872×1017 1.203556×1017 3.868169×1016 

Konf.grad 0.765 0.785 0.797 0.809 0.791 0.807 

 

Stratifierat OSU - Kvot 

Tabell 29. Resultat för totalskattning för variabeln omsättning med stratifierat OSU och combined kvotestimatorn. 

N 20 30 50 100 200 500 

)̂ 1 477 164 934 1 467 194 110 1 464 960 565 1 457 647 592 1 453 814 159 1 453 495 937 

Bias 27 065 488 17 094 664 14 861 119 7 548 146 3 714 713 3 396 491 

��()̂) 2.332804×1016 1.58997×1016 1.023853×1016 4.277034×1015 1.040633×1015 1.05771×1015 

�()̂�) 2.923381×1017 1.584772×1017 8.897646×1016 4.225885×1016 1.860144×1016 6.023574×1015 

BR 0.17721 0.13557 0.14687 0.11542  0.11515 0.10444 

Hv�&(��()̂�)) -2.6901×1017 -1.425775×1017 -7.873793×1016 -3.798181×1016 -1.75608×1016 -4.965864×1015 

MSE 2.930706×1017 1.587694×1017 8.919731×1016 4.231582×1016 1.861524×1016 6.03511×1015 

V()̂�EF)* 3.039174×1016 2.050413×1016 1.344818×1016 5.230946×1015 1.095128×1015 1.066005×1015 

Konf.grad 0.613 0.660 0.652 0.708 0.917 0.928 

*Variansen för de 10 000 punktskattningarna )̂�EF 
 

Pareto 

Tabell 30. Resultat för totalskattning för variabeln omsättning med pareto-urval. 

N 20 30 50 100 200 500 

)̂ 1 450 303 261 1 450 534 129 1 450 191 369 1 450 052 859 1 450 177 549 1 450 120 218 

Bias 203 815 434 683 91 923 -46 587 78 103 20 772 

��()̂) 2.159706×1015 1.206991×1015 5.65116×1014 2.368973×1014 1.070097×1014 3.480028×1013 

�()̂�) 2.132508×1015 1.200017×1015 5.630065×1014 2.37338×1014 1.071013×1014 3.477029×1013 

BR 0.00439 0.01251 0.00387 -0.00303 0.00755 0.00352 

Hv�&(��()̂�)) 2.719821×1013 6.974495×1012 2.109482×1012 -440 709 427 603 -91 578 766 399 29 983 454 904 

MSE 2.13255×1015 1.200206×1015 5.630149×1014 2.373402×1014 1.071074×1014 3.477072×1013 

Konf.grad 0.916 0.930 0.944 0.946 0.945 0.951 
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Bilaga 4 

R-kod 

 

Undersökningsvariabel Beteckning  Hjälpvariabel Beteckning 

Y y  x x 

Antal anställda N_emp  Registerbaserat antal anställda emp_sbs 

Omsättning Turn  Registerbaserad omsättning turn_admin 

 
 
########################################################## 
####      OSU HT 
 
y <- SIMData2$N_emp  
 
N <- length(y) 
n <- 20 
B <- 10000 
set.seed(2976) 
 
samp <- replicate(B, sample(y, n)) 
 
ty <- N*apply(samp, 2, mean) 
yvar <- apply(samp, 2, var) 
tvar <- N^2*(1-n/N)*yvar/n 
 
LB <- ty+qnorm(.025)*sqrt(tvar) 
UB <- ty+qnorm(.975)*sqrt(tvar) 
 
####################################### 
### SYG 
syg_var <- numeric(B) 
 
pi_k <- matrix(rep(n/N, n^2), nrow=n, ncol=n)  
pi_l <- matrix(rep(n/N, n^2), nrow=n, ncol=n) 
pi_kl <- matrix(rep(n*(n-1)/(N*(N-1)), n^2), nrow = n, ncol = n) 
diag(pi_kl) <- n/N 
 
for (i in 1:B) { 
xk <- matrix(rep(samp[,i], each=n), nrow=n, ncol=n) 
xl <- matrix(rep(samp[,i], n), nrow=n, ncol=n) 
 
syg_var[i] <- .5*sum((pi_k*pi_l-pi_kl)/pi_kl*(xk/pi_k-xl/pi_l)^2) 
} 
 
####################################### 
indx <- (LB <= sum(y)) & (UB >= sum(y)) 
mean(indx) #Konfidensgrad 
mean(ty) #totalskattning 
bias <- mean(ty) - sum(y) #bias 
bias 
varians_hat <- mean(tvar) #varians 
varians_hat 
 
BR <- bias/sqrt(varians_hat) 
BR 
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verklig_v <- N^2*(1-n/N)*var(y)/n 
verklig_v  
bias_v <- varians_hat - verklig_v 
bias_v 
MSE <- bias^2 + verklig_v 
MSE 
syg_var_hat <- mean(syg_var) 
bias_syg <- syg_var_hat - verklig_v 
 
 
 
########################################### 
### OSU-Kvot 
 
x <- SIMData2$emp_sbs 
y <- SIMData2$N_emp 
 
 
n <- 20 
N <- length(x) 
B <- 10000 
 
set.seed(2976) 
urval <- replicate(B, sample(1:N, n)) 
m <- as.vector(urval) 
xsam <- matrix(x[m], nrow = n, ncol = B) 
ysam <- matrix(y[m], nrow = n, ncol = B) 
 
ybar <- apply(ysam, 2, mean) 
xbar <- apply(xsam, 2, mean) 
 
yvar <- apply(ysam, 2, var) 
xvar <- apply(xsam, 2, var) 
 
xycov <- numeric(B) 
for (i in 1:B) { 
  xycov[i] <- cov(xsam[,i], ysam[,i]) 
} 
 
Vtyra <- (sum(x)/xbar)^2 * (1 - n/N) * (yvar + (ybar/xbar)^2 * xvar - 2 * (ybar/xbar)*xycov) / n    
 
Tyra <- sum(x) * (ybar/xbar) 
 
LB <- Tyra + qnorm(.025) * sqrt(Vtyra) 
UB <- Tyra + qnorm(.975) * sqrt(Vtyra) 
 
####################################### 
indx <- (LB <= sum(y)) & (UB >= sum(y)) 
mean(indx) #konfidensgrad 
totalskattning <- mean(Tyra)  
totalskattning 
bias <- mean(Tyra) - sum(y) 
bias 
varians_hat <- mean(Vtyra) 
varians_hat# varians 
BR <- bias/sqrt(varians_hat) #Bias ratio 
BR 
AV <- (N^2*(1-n/N)/n)* 
  (var(y) + (sum(y)/sum(x))^2*var(x)-2*(sum(y)/sum(x))*cov(x,y)) 
AV 
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MSE <- bias^2+AV 
MSE 
bias_v <- varians_hat - AV 
bias_v 
var(Tyra) 
 
 
 
 
 
 
 
######################### 
###Pareto pseudo-HT 
 
library(doBy) 
 
x <- SIMData2$Turn_admin 
y <- SIMData2$turn 
 
x <- x+1 
N <- length(x) 
n <- 500  
 
lambda <- n * x/sum(x) 
Nr <- c(1:N) 
urval2 <- which(lambda >=1) 
urval2 
t_nr <- Nr[urval2] 
Nr <- Nr[-urval2] 
x1 <- x[-urval2] 
y1 <- y[-urval2] 
n2 <- n - length(t_nr) 
 
#Om urval2 ger integer(0) utför steg #A och gå vidare till Loop. Annars gå till #B. 
 
#A 
lambda <- n * x/sum(x) 
x1 <- x 
y1 <- y 
n2 <- n 
t_nr <- 0 
 
 
#B 
lambda <- n2 * x1/sum(x1) 
urval2 <- which(lambda >=1)  
urval2 
 
#Om urval2 ger integer(0) gå till steg #Loop. Annars gå till #C. 
 
#C 
t_nr <- c(t_nr, Nr[urval2]) 
Nr <- Nr[-urval2] 
x1 <- x1[-urval2] 
y1 <- y1[-urval2] 
n2 <- n - length(t_nr) 
lambda <- n2 * x1/sum(x1) 
urval2 <- which(lambda >=1)  
urval2 
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#Fås ej att urval2 ger integer(0) upprepa #C tills detta sker och gå sedan till #Loop.  
 
############################### 
# Loop 
B <- 10000 
v_hat <- t_hat <- numeric(B) 
set.seed(2976) 
for (i in 1:B) { 
  ui <- runif(N+n2-n, 0, 1) 
  Qi <- ui*(1-lambda)/(lambda*(1-ui)) 
   
  urval <- which.minn(Qi, n= n2) 
   
  ### Totalskattning 
  t_hat[i] <- sum(y1[urval]/lambda[urval]) + sum(y[t_nr]) 
   
  ### Varians 
  A <- sum((y1[urval]/lambda[urval])^2*(1-lambda[urval])) 
  B <- sum(y1[urval]/lambda[urval]*(1-lambda[urval])) 
  C <- sum(1-lambda[urval]) 
   
  v_hat[i] <- (n2/(n2-1))*(A-B^2/C) 
} 
### Konfidensintervall.  
LB <- t_hat + qnorm(.025)*sqrt(v_hat) 
UB <- t_hat + qnorm(.975)*sqrt(v_hat) 
 
konfidensgrad <- mean((LB <= sum(y)) & (UB >= sum(y))) 
konfidensgrad 
totalskattning <- mean(t_hat) #Punktskattning 
totalskattning 
varians_hat <- mean(v_hat) #Variansskattning 
varians_hat 
bias <- totalskattning - sum(y) 
bias  
BR <- bias/sqrt(varians_hat) 
BR 
 
## om t_nr ej ar 0 
D <- sum(y[-t_nr]^2/lambda*(1-lambda)) 
E <- sum(y[-t_nr]*(1-lambda))^2 
F <- n2 - sum(lambda^2) 
verklig_var <- (N-length(t_nr))/(N-length(t_nr)-1)*(D-E/F) 
verklig_var 
bias_var <- varians_hat - verklig_var 
bias_var 
MSE <- bias^2 + verklig_var 
MSE 
 
##om t_nr ar 0  
D <- sum(y^2/lambda*(1-lambda)) 
E <- sum(y*(1-lambda))^2 
F <- n - sum(lambda^2) 
verklig_var <- N/(N-1)*(D-E/F) 
verklig_var 
bias_var <- varians_hat - verklig_var 
bias_var 
MSE <- bias^2 + verklig_var 
MSE 
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########################################################## 
####    Stratifierat OSU HT 
y <- SIMData2$inv 
x <- SIMData2$emp_sbs 
 
N <- length(x) 
n <- 20 
 
id1 <- which(x<10) 
x1 <- x[x<10] 
 
id2 <- which(10 <= x  & x < 50) 
x2 <- x[10 <= x  & x < 50] 
 
id3 <- which(50 <= x & x < 500) 
x3 <- x[50 <= x  & x < 500] 
 
id4 <- which(500 <= x)  
x4 <- x[500 <= x] 
 
Nh <- c(length(x1), length(x2), length(x3), length(x4)) 
Sh <- c(sd(x1), sd(x2), sd(x3), sd(x4)) 
nh <- n*Nh*Sh/sum(Nh*Sh) 
(nh>=Nh) 
nh 
###Om någon är true plocka bort 
 
###Om hela stratum 4 ska undersokas 
Nh <- c(length(x1),length(x2),length(x3)) 
Sh <- c(sd(x1), sd(x2), sd(x3)) 
nh <- (n -length(x4))*Nh*Sh/sum(Nh*Sh) 
(nh>=Nh) 
 
#### 
nhr <- round(nh,0) 
nhr 
sum(nhr)+length(x4)  #summerar det till onskat antal? 
 
sum(nh) 
Nh 
nh 
 
############## 
set.seed(2976) 
#####Stratum 1 
y1 <- y[id1] 
Nh1 <- length(y1) 
nh1 <- nh[1] 
 
samp <- replicate(10000, sample(y1, nh1)) 
 
ty1 <- Nh1*apply(samp, 2, mean) 
yvar1 <- apply(samp, 2, var) 
tvar1 <- Nh1^2*(1-nh1/Nh1)*yvar1/nh1 
####################################### 
 
#####Stratum 2 
y2 <- y[id2] 
Nh2 <- length(y2) 
nh2 <- nh[2] 
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samp <- replicate(10000, sample(y2, nh2)) 
 
ty2 <- Nh2*apply(samp, 2, mean) 
yvar2 <- apply(samp, 2, var) 
tvar2 <- Nh2^2*(1-nh2/Nh2)*yvar2/nh2 
####################################### 
 
#####Stratum 3 
y3 <- y[id3] 
Nh3 <- length(y3) 
nh3 <- nh[3] 
 
samp <- replicate(10000, sample(y3, nh3)) 
 
ty3 <- Nh3*apply(samp, 2, mean) 
yvar3 <- apply(samp, 2, var) 
tvar3 <- Nh3^2*(1-nh3/Nh3)*yvar3/nh3 
####################################### 
 
#####Stratum 4 
y4 <- y[id4] 
Nh4 <- length(y4) 
nh4 <- nh[4] 
 
samp <- replicate(10000, sample(y4, nh4)) 
 
ty4 <- Nh4*apply(samp, 2, mean) 
yvar4 <- apply(samp, 2, var) 
tvar4 <- Nh4^2*(1-nh4/Nh4)*yvar4/nh4 
####################################### 
 
t_strat <- ty1 + ty2 + ty3 + ty4 
var_hat_strat <- tvar1 + tvar2 + tvar3 + tvar4 
 
LB <- t_strat+qnorm(.025)*sqrt(var_hat_strat) 
UB <- t_strat+qnorm(.975)*sqrt(var_hat_strat) 
 
##### 
 
andelintervall <- (LB <= sum(y)) & (UB >= sum(y)) 
mean(andelintervall) #Konfidensgrad 
 
mean(t_strat) #totalskattning 
bias <- mean(t_strat) - sum(y) #bias 
bias 
varians_hat <- mean(var_hat_strat) #varians 
varians_hat 
MSE <- bias^2 + varians_hat 
MSE 
BR <- bias/sqrt(varians_hat) 
BR 
verklig_v <- Nh1^2*(1-nh1/Nh1)*var(y1)/nh1+ 
  Nh2^2*(1-nh2/Nh2)*var(y2)/nh2+ 
  Nh3^2*(1-nh3/Nh3)*var(y3)/nh3+ 
  Nh4^2*(1-nh4/Nh4)*var(y4)/nh4 
 
verklig_v  
bias_v <- varians_hat - verklig_v 
bias_v 
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########################################################## 
####    Stratifierat OSU Kvot 
 
  
y <- SIMData2$inv 
x <- SIMData2$emp_sbs 
 
N <- length(x) 
n <- 50 
 
id1 <- which(x<10) 
x1 <- x[x<10] 
 
id2 <- which(10 <= x  & x < 50) 
x2 <- x[10 <= x  & x < 50] 
 
id3 <- which(50 <= x & x < 500) 
x3 <- x[50 <= x  & x < 500] 
 
id4 <- which(500 <= x)  
x4 <- x[500 <= x] 
 
Nh <- c(length(x1), length(x2), length(x3), length(x4)) 
Sh <- c(sd(x1), sd(x2), sd(x3), sd(x4)) 
nh <- n*Nh*Sh/sum(Nh*Sh) 
(nh>=Nh) 
nh 
###Om någon är true plocka bort 
 
###Om hela stratum 4 ska undersokas 
Nh <- c(length(x1),length(x2),length(x3)) 
Sh <- c(sd(x1), sd(x2), sd(x3)) 
nh <- (n -length(x4))*Nh*Sh/sum(Nh*Sh) 
(nh>=Nh) 
 
#### 
nhr <- round(nh,0) 
nhr 
sum(nhr)+length(x4)  #summerar det till onskat antal? 
 
 
Nh <- c(length(x1), length(x2), length(x3), length(x4)) 
 
sum(nh) 
Nh 
nh 
 
 
############## 
B <- 10000  
set.seed(2976) 
#####Stratum 1 
y1 <- y[id1] 
x1 <- x[id1] 
Nh1 <- length(y1) 
nh1 <- nh[1] 
 
urval1 <- replicate(B, sample(1:Nh1, nh1)) 
m1 <- as.vector(urval1) 
xsam1 <- matrix(x1[m1], nrow = nh1, ncol = B) 
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ysam1 <- matrix(y1[m1], nrow = nh1, ncol = B) 
 
ybar1 <- apply(ysam1, 2, mean) 
xbar1 <- apply(xsam1, 2, mean) 
 
yvar1 <- apply(ysam1, 2, var) 
xvar1 <- apply(xsam1, 2, var) 
 
xycov1 <- numeric(B) 
for (i in 1:B) { 
  xycov1[i] <- cov(xsam1[,i], ysam1[,i]) 
} 
 
####################################### 
 
#####Stratum 2 
y2 <- y[id2] 
x2 <- x[id2] 
Nh2 <- length(y2) 
nh2 <- nh[2] 
 
urval2 <- replicate(B, sample(1:Nh2, nh2)) 
m2 <- as.vector(urval2) 
xsam2 <- matrix(x2[m2], nrow = nh2, ncol = B) 
ysam2 <- matrix(y2[m2], nrow = nh2, ncol = B) 
 
ybar2 <- apply(ysam2, 2, mean) 
xbar2 <- apply(xsam2, 2, mean) 
 
yvar2 <- apply(ysam2, 2, var) 
xvar2 <- apply(xsam2, 2, var) 
 
xycov2 <- numeric(B) 
for (i in 1:B) { 
  xycov2[i] <- cov(xsam2[,i], ysam2[,i]) 
} 
#################### 
 
#####Stratum 3 
y3 <- y[id3] 
x3 <- x[id3] 
Nh3 <- length(y3) 
nh3 <- nh[3] 
 
urval3 <- replicate(B, sample(1:Nh3, nh3)) 
m3 <- as.vector(urval3) 
xsam3 <- matrix(x3[m3], nrow = nh3, ncol = B) 
ysam3 <- matrix(y3[m3], nrow = nh3, ncol = B) 
 
ybar3 <- apply(ysam3, 2, mean) 
xbar3 <- apply(xsam3, 2, mean) 
 
yvar3 <- apply(ysam3, 2, var) 
xvar3 <- apply(xsam3, 2, var) 
 
xycov3 <- numeric(B) 
for (i in 1:B) { 
  xycov3[i] <- cov(xsam3[,i], ysam3[,i]) 
} 
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####################################### 
 
#####Stratum 4 
y4 <- y[id4] 
x4 <- x[id4] 
Nh4 <- length(y4) 
nh4 <- nh[4] 
 
urval4 <- replicate(B, sample(1:Nh4, nh4)) 
m4 <- as.vector(urval4) 
xsam4 <- matrix(x4[m4], nrow = nh4, ncol = B) 
ysam4 <- matrix(y4[m4], nrow = nh4, ncol = B) 
 
ybar4 <- apply(ysam4, 2, mean) 
xbar4 <- apply(xsam4, 2, mean) 
 
yvar4 <- apply(ysam4, 2, var) 
xvar4 <- apply(xsam4, 2, var) 
 
xycov4 <- numeric(B) 
for (i in 1:B) { 
  xycov4[i] <- cov(xsam4[,i], ysam4[,i]) 
} 
#################### 
 
 
R_st <- (Nh1*ybar1 + Nh2*ybar2 + Nh3*ybar3 + Nh4*ybar4)/ 
        (Nh1*xbar1 + Nh2*xbar2 + Nh3*xbar3 + Nh4*xbar4) 
 
Tyra_st <- sum(x) * R_st 
 
Vtyra_st <- Nh1^2*(1/nh1-1/Nh1)*(yvar1 + R_st^2*xvar1 - 2*R_st*xycov1) + 
  Nh2^2*(1/nh2-1/Nh2)*(yvar2 + R_st^2*xvar2 - 2*R_st*xycov2) + 
  Nh3^2*(1/nh3-1/Nh3)*(yvar3 + R_st^2*xvar3 - 2*R_st*xycov3) + 
  Nh4^2*(1/nh4-1/Nh4)*(yvar4 + R_st^2*xvar4 - 2*R_st*xycov4) 
 
####################################### 
 
LB <- Tyra_st+qnorm(.025)*sqrt(Vtyra_st) 
UB <- Tyra_st+qnorm(.975)*sqrt(Vtyra_st) 
 
##### 
 
andelintervall <- (LB <= sum(y)) & (UB >= sum(y)) 
mean(andelintervall) #konfidensgrad 
 
mean(Tyra_st) #totalskattning 
bias <- mean(Tyra_st) - sum(y) #bias 
bias 
varians_hat <- mean(Vtyra_st) #varians 
varians_hat 
 
BR <- bias/sqrt(varians_hat) 
BR 
 
verklig_v <- Nh1^2*(1/nh1-1/Nh1)*(var(y1) + (mean(y)/mean(x))^2*var(x1) - 
2*(mean(y)/mean(x))*cov(x1,y1)) + 
  Nh2^2*(1/nh2-1/Nh2)*(var(y2) + (mean(y)/mean(x))^2*var(x2) - 2*(mean(y)/mean(x))*cov(x2,y2)) + 
  Nh3^2*(1/nh3-1/Nh3)*(var(y3) + (mean(y)/mean(x))^2*var(x3) - 2*(mean(y)/mean(x))*cov(x3,y3)) + 
  Nh4^2*(1/nh4-1/Nh4)*(var(y4) + (mean(y)/mean(x))^2*var(x4) - 2*(mean(y)/mean(x))*cov(x4,y4)) 



59 
 

 
MSE <- bias^2 + verklig_v 
MSE 
 
verklig_v  
bias_v <- varians_hat - verklig_v 
bias_v 
var(Tyra_st) 
 
 
 
################################### 
#### Data generering, normalfördelad variabel 
 
library('MASS') 
samples = 40000 
r <- 0.8 
set.seed(2976) 
data = mvrnorm(n=samples, mu=c(1, 1), Sigma=matrix(c(1, r, r, 1), nrow=2), empirical=TRUE) 
x = data[, 1]*5+50  # standard normal (mu=0, sd=1) 
y = data[, 2]*5+50  # standard normal (mu=0, sd=1) 
 
 

 


