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Abstract 

This paper deals with evaluating 3D-bootstrap for the mining company New Boliden in an 

attempt to revise their current method of calculating average gold riches in different areas. The 

purpose is to find one-sided 3D-bootstrap confidence bound of the average gold riches.  There 

lacks well-defined theory behind using 3D-bootstrap, in this paper the variogram is used as an 

estimate of dependencies between the observations, and the block length is chosen to be higher 

than this estimate. In aid of this, a simulated data material is conducted to check the validity of 

3D-bootstrap in a controlled area where the theoretical value is known. The results are 

inconclusive, and further studies are needed. 

Keywords: Bootstrap, Block Bootstrap, Spatial Block Bootstrap, 3D-boostrap, Confidence 

intervals, Spatial Statistics. 
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1. Bakgrund 

1.1. Problemformulering 

När gruvbolag undersöker potentiella expanderingsområden är det viktigt att skaffa en 

uppfattning om andel värdemetall som finns tillgängligt för utvinning. För att lösa detta borrar 

man genom mineraliseringen, och tar prover från borrkärnan för analys. Dessa prover tas vid 

olika ställen längs borrkärnan, som resulterar i de observationer - eller mätvärden - som används 

i detta arbete.  Då borrningen kostar 500-1000kr per meter vill man inte borra onödigt tätt men 

heller inte för glest eftersom osäkerheten i haltbestämningen då ökar. Man utgår ifrån 

mineraliseringens utseende och sammansättning när man bestämmer hur mycket man behöver 

borra.  

Ett problem som ofta uppstår är att värdemetaller som till exempel guld, silver och tellurium 

tenderar att förekomma väldigt koncentrerat. Ett guldprov från en borrkärna kan till exempel 

innehålla över 100g/ton, medan medelhalten i området ligger på 4g/ton. Därmed finns en klar 

risk att man överskattar områdets sanna medelhalt av den aktuella metallen, då man av ren 

slump kan råka få många höga värden när man borrar. För ett gruvbolag kan detta innebära att 

en storsatsning görs på ett område som inte visar sig ha så mycket värdemetall som 

provborrningen visat. Detta arbete fokuserar uteslutande på guldmalm, men metoderna går att 

applicera på alla värdemetaller som påvisar samma statistiska problem. Under arbetets gång 

används Matlab som programspråk, men teorin beskrivs generellt och går att tillämpa i valfri 

programmeringsmiljö.  

1.2. Dagens lösning 

På gruvbolaget New Boliden har man i dagsläget löst detta problem med att införa en maxgräns 

på observationerna; om ett guldprov från borrkärnan blir större än 50g/ton ersätter man det 

med 50g/ton. Man får således en ny skattning av medelhalten som är något lägre än det 

medelvärde som stickprovet ger. Detta är en metod som har visat sig pålitlig i de flesta fall, men 

som inte kommer från någon vetenskaplig bakgrund, utan har bestämts erfarenhetsmässigt. 

Boliden har således efterlyst en vetenskapligt framtagen konservativ skattning av medelhalten. 

1.3. Bootstrap 

Utsikten med detta arbete är att undersöka hur man, med hjälp av bootstrapmetoden, kan få 

fram ett ensidigt konfidensintervall där man kan använda den lägre gränsen som en alternativ 

skattning av värdemetallen. Tanken med ett sådant konfidensintervall är att man kan vara säker 

på att områdens sanna medelhalt, till en viss förbestämd konfidensgrad, inte kommer understiga 

konfidensintervallets lägre gräns. Det provas att använda block bootstrap i en 3-dimensionell 

miljö, på ett irreguljärt datamaterial.  
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2. Data 

2.1. Bolidens gruvdata 

Bolidens insamlade datamaterial kommer från prover tagna från borrkärnor, som har diameter 

(oftast) mellan 39-42mm. De delar in borrkärnorna i analyslängder av antingen en eller två meter 

(längden varierar från fall till fall), och en geolog tittar på dem och bestämmer om det är någon 

vits att skicka in dem till analys. Görs den bedömningen att proverna bör analyseras, så skickas 

hälften av analyslängden in till analys (det vill säga en halv eller en meter). Det kommer alltså i 

slutändan finnas ”hål” i datamaterialet, där en geolog har bedömt att halten inte behövts 

undersökas. 

Placeringarna av borrningen är inte slumpvist vald, då det finns ett större intresse av 

noggrannare undersöka områden där det visat sig finnas stora mängder värdemetall. I och med 

detta finns det inte information om metallhalter i ett helt område, utan koncentrerad 

information i en del av området. Detta skapar problem då man vill undersöka medelhalten i hela 

området. Från en statistisk synpunkt får man då svårigheter att skatta huruvida det finns 

värdemetaller i de områden som inte kartläggs, men från en geologisk synpunkt visar det sig vara 

tillräckligt.  

Boliden har bidragit till arbetet med olika datamaterial från olika provborrningsområden. I dessa 

material finns således observationer med tillhörande koordinater i det tredimensionella rummet. 

Dessa koordinater anger var någonstans i marken/berget som provet har tagits från. För att 

visualisera används endast ett av datamaterialen, det som kommer från mineraliseringen Åkulla 

Östra i Kankbergsgruvan. Enheten för mätvärdena är g/ton.  

Totalt finns det i detta material 3794 observationer, och en box plot ger följande resultat: 

 

Figur 2.1.1:Box plot över guldhalter analyserat från mineraliseringen Åkulla Östra i Kankbergsgruvan. 

Som synes i Figur 2.1.1 ligger de allra flesta observationerna nära noll, 29 av dem är faktiskt satta 

som exakt 0. Medelvärdet av observationerna, avrundat till två decimaler, är 3,76g/ton.  

Tittar man på Figur 2.1.2 & Figur 2.1.3 nedan kan man få en blick av spridningen i datamaterialet: 
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Figur 2.1.2: Tredimensionell Visualisering av mineraliseringen Östra Åkulla i Kankbergsgruvan. 

 

Figur 2.1.3: Tvådimensionell visualisering av mineraliseringen Östra Åkulla i Kankbergsgruvan. Den svartvita 

skalan indikerar hur djupt observationerna ligger. 

Figur 2.1.2 är ett försök till en tredimensionell figur för att illustrera positionerna för 

observationerna i materialet. Om man ignorerar den tredje koordinaten, det vill säga djupet, får 

man en kanske mer illustrativ figur i Figur 2.1.3. Gråskalan i figuren indikerar djup, ju mörkare 
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observation ju djupare ner i marken ligger den. Här kan man se att de oftast har borrat i öster-

/västerled, och att de har borrat snett nedåt i marken. Man kan i bägge figurerna antyda de ”hål” 

som finns i materialet, där inga prover alltså analyserats. Eventuellt skulle man kunna antaga att 

det finns observationer som har värdet 0 i dessa punkter, men detta har inte undersökts i 

arbetet. 

2.2. Simulerat data 

För att kunna utvärdera bootstrapmetoden som beskrivs i kapitel 3, behövs ett simulerat 

datamaterial som man kan 'testa' metodernas säkerhet på. Detta innebär att det behövs ett 

material där det sanna värdet är känt, och som uppvisar liknande egenskaper som det faktiska 

materialet. Detta har gjorts genom att definiera ett tredimensionellt samplingsområde 𝑅 där man 

från början tilldelar olika områden olika värden. Detta resulterar i att en observation (hädanefter 

döpt till 𝑋 𝒔 ) taget från punkten 𝒔 alltså har ett värde baserat på var någonstans i 𝑅 som 𝒔 

ligger. 

Detta har åstadkommits på så vis att 𝑅 har delats in i mindre områden, kubiska till formen, och 

ett observerat värde på i vilken kub observationen ligger i. Detta innebär, skulle man kanske 

kunna tänka sig, att det finns si och så mycket värdemetaller i just denna kub. Om man förenklar 

detta till två dimensioner kan man illustrera det med följande figur (Figur 2.2.1):  

 

Figur 2.2.1: Ett exempel på ett samplingsområde indelat i 24 lika stora delar. 

I Figur 2.2.1 har ett samplingsområde 𝑅 delats in i 24 lika stora kvadrater. Alla observationer som 

hamnar i samma kvadrat får samma värden. I figuren syns en punkt döpt till 𝒔 som hamnat i en 

kvadrat döpt till 𝐴11. Värdet 𝑋 𝒔  i den punkten skulle alltså vara knytet till värdet i just 𝐴11. Som 

en förenkling skrivs det hädanefter 𝐴𝑖 = 3 om alla observationer 𝑋 𝒔 = 3, då 𝒔 ∈ 𝐴𝑖 . 

Nu bestäms ett specifikt 𝑅: en kub med sida 500 (längden och enheten på sidan är arbiträr, men 

föreställ det som ett kubiskt samplingsområde med sida 500m). Sedan fylls samplingsområdet ut, 

med kuber döpta till 𝐴𝑖 . Sidlängden för kuberna är 2/5. Detta leder till att det blir 2003 =
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8 000 000 kuber totalt, och därmed ett ganska finmaskigt nät med låg sannolikhet för slumpvis 

valda punkter att ligga i samma kub. 

Initiellt sätts värden i alla dessa kuber till 3, det vill säga 𝐴𝑖 = 3, ∀𝐴𝑖 ∈ 𝑅. Detta går att tolka som 

att det finns exakt lika mycket värdemetaller överallt i materialet.  För att få liknande egenskaper 

som det riktiga datamaterialet så bör det dock finnas områden med höga värden, och värden 

nära varandra bör vara likartade. Detta implicerar att intilliggande kuber också bör vara likartade. 

I detta arbete har detta lösts genom att välja ut en kub 𝐴𝑘  slumpvis, och sätta värdet där till 100, 

det vill säga 𝐴𝑘 = 100. Sedan har de intilliggande kuberna fått liknande värden enligt en slags 

inverse-distance-metod: 

𝐴𝑖 = max  𝐴𝑖 ,
𝐴𝑘

𝑑
 , ∀𝐴𝑖 ∈ 𝑅, 𝑖 ≠ 𝑘 

I detta är 𝑑 det euklidiska avståndet mellan 𝐴𝑖  och 𝐴𝑘 . Detta innebär att alla observationer 

modifieras utifrån värdet i 𝐴𝑘 , men att de inte kommer få ett nytt värde som är lägre än 3. Tänker 

man sig detta återigen i två dimensioner så innebär detta att det blir ungefär som ett berg med 

sin topp just vid 𝐴𝑘 . Detta upprepas sedan för 50 kuber. Slutligen finns det alltså 50 ’toppar’ i 

materialet där det finns mycket värdemetaller. I slutändan finns det dock få områden i materialet 

där värdet är skiljt från 3 - endast 1% av materialet påverkas av detta. Det bör också nämnas att 

det är ungefär 6 kuber mellan en 'topp' och ett värde på 3 igen.  

Om man går ner en dimension kan man visualisera det simulerade dataområdet så som i Figur 

2.2.2: 

 

Figur 2.2.2: Ett simulerat datamaterial, med 'toppar' där det finns mycket värdemetaller. 

 

Medelvärdet till en sådan här realisation fås helt enkelt genom att man tar medelvärdet av alla 

kuber, det vill säga: 
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𝜃 =
1

2003
 𝐴𝑖

2003

𝑖=1

 

För den simulering som illustreras i Figur 2.2.3 nedan fanns att 𝜃 = 3.05. 

Detta värde kan man sedan jämföra med de konfidensintervall som tas upp i nästa kapitel. I och 

med att man simulerar kan man göra hur många konfidensintervall man vill, och på så sätt får 

man svar på konfidensgraden. 

När man har skapat detta samplingsområde 𝑅, så kan man välja ut punkter i 𝑅 slumpvis och 

notera deras värden. Till detta läggs ett brus på, som är normalfördelat med väntevärde 0 och 

varians 1. Detta tolkas som ett mätfel. Den slutliga matematiska definitionen av 𝑋 𝒔  blir: 

𝑋 𝒔 = 𝐴𝑖 + 𝜀, för  𝐬 ∈ 𝐴𝑖 , 𝜀 ∈  𝑁 0,1  

I arbetet används stickprov av storlek 1000. Med andra ord, om man mäter i punkterna 

𝒔1 ,… , 𝒔1000  kommer man i slutändan att få ett stickprov bestående av: 

 𝑋 𝒔1 ,𝑋 𝒔2 ,… ,𝑋 𝒔1000   

I Figur 2.2.3 nedan fås en liten överblick i hur ett simulerat material ser ut. Punkterna är lagda 

slumpvis, och en gråskala anger hur djupt de ligger. Medelvärdet för dessa observationer blev 

avrundat 𝜃 = 3.02. Man kan se i figuren att spridningen för det simulerade materialet är 

uniformt.  

 

Figur 2.2.3: Tvådimensionell visualisering av ett simulerat stickprov. Den svartvita skalan indikerar hur djupt 

observationerna ligger. 
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En skattning av medelvärdet av dessa kan alltså bli: 

𝜃 =
1

1000
 𝑋 𝒔𝑖 

1000

𝑖=1

 

I kapitel 3 nedan tas det upp hur man med hjälp av bootstrap kan konstruera konfidensintervall 

baserat på denna skattning. 

 

3. Genomgång av metoder 

3.1. Konfidensintervall 

Sannolikhetsteoretiskt sett skiljer man mellan medelvärde och väntevärde. Ett medelvärde är det 

man räknar ut utifrån insamlade observationer, till exempel kan man räkna ut medellängden på 

människor i Umeå genom att undersöka 100 slumpvis valda människor. Ett väntevärde, å andra 

sidan, är populationens sanna medelvärde. Det är den variabeln man vill ha reda på när man 

utför sin undersökning. Då det krävs alldeles för mycket resurser att mäta alla människor i Umeå, 

utgår man från ett medelvärde när man vill säga något om väntevärdet. Det är här 

konfidensintervallet kommer in; med stickprovsmedelvärdet som utgångspunkt skapar man ett 

intervall som med en viss, på förhand bestämd, sannolikhet kommer täcka väntevärdet. 

Matematiskt sett kan man se det som att väntevärdet 𝜃 är konstant medan konfidensintervallet 

rör på sig och har en viss chans att omfatta 𝜃, så som är illustrerat i Figur 3.2.1 (fyra 

konfidensintervall varav ett av dem missar 𝜃). 

 

Figur 3.1.1: Illustration av fyra konfidensintervall där ett av dem missar väntevärdet. 
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Eftersom väntevärdet förblir okänt går det dock inte att konstruera ett begränsat 

konfidensintervall som alltid kommer täcka väntevärdet. 

Vill man ha ett konfidensintervall som med 100 1 − 𝛼 % täcker 𝜃 gäller det att hitta värdena 

𝐿 𝑋  och 𝑈 𝑋  så att 

𝑃 𝐿 𝑋 < 𝜃 < 𝑈 𝑋  = 1 − 𝛼 

När man hittat dessa blir konfidensintervallet således: 

 𝐿 𝑋 ,𝑈 𝑋   

3.2. Konfidensintervall under antagande om oberoende variabler 

Om man antar att datamaterialet är oberoende, och lika fördelat, så kan man använda den 

centrala gränsvärdessatsen: 

Sats (CLT): Låt 𝑋1 ,𝑋2 ,… vara en sekvens av oberoende, lika fördelade slumpvariabler vars 

momentgenererande funktion existerar kring 0. Låt 𝐸 𝑋𝑖 = 𝜃 och 𝑉𝑎𝑟 𝑋𝑖 = 𝜎2 > 0. Definiera 

𝑋 𝑛 =  1/𝑛  𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1  och låt 𝐺𝑛 𝑋  vara fördelningsfunktionen för  𝑛 𝑋 − 𝜃 /𝜎. Då gäller: 

𝑙𝑖𝑚
𝑛→∞

𝐺𝑛 𝑥 =  
1

 2𝜋
𝑒𝑥𝑝 −𝑦2/2 𝑑𝑦

𝑥

−∞

 

För bevis av detta hänvisas till Casellas bok ”Statistical Inference” [2]. Satsen säger att ett 

stickprovsmedelvärde kommer att vara normalfördelat, förutsatt att stickprovet är tillräckligt 

stort och att mätvärdena är oberoende av varandra. 

När det gäller konfidensintervall är det väldigt vanligt att man använder sig av 

normalfördelningen just på grund av den centrala gränsvärdessatsen. Ett konfidensintervall runt 

väntevärdet 𝜃 blir då: 

 𝑋 − Φ−1 1 − 𝛼/2 
𝜎

 𝑛
 ,𝑋  + Φ−1 1 − 𝛼/2 

𝜎

 𝑛
  

Skulle variansen 𝜎2 för slumpvariabeln 𝑋 vara okänd, så måste den skattas med 𝑠2, 

stickprovsvariansen. Då måste man även byta fördelningsfunktion till t-fördelningen, och det 

slutliga intervallet blir då: 

 𝑋 − 𝑡1−𝛼/2 𝑛 − 1 
𝑠

 𝑛
 ,𝑋 + 𝑡1−𝛼/2 𝑛 − 1 

𝑠

 𝑛
  

Denna metodkräver väldigt få uträkningar och kan ofta stämma bra överens med verkligheten. 

Men det krävs dock att man antar oberoende. Detta vet man intuitivt att det inte gäller för 

Bolidens datamaterial, och därför är det ganska osäkert att ett konfidensintervall under detta 

antagande skulle ha den sökta signifikansnivån. I och med storleken på materialet kan det dock 

ändå hända att metoden blir ”hyfsat” korrekt, men det beror på hur beroendestrukturen ser ut. 
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3.3. Konfidensintervall med hjälp av bootstrap 

Bootstrap utvecklades ursprungligen 1979 av Bradley Efron som publicerade en artikel där han 

introducerade beteckningen [4]. Metoden går ut på att man inte antar någon känd fördelning för 

materialet man studerar, utan hanterar istället en empirisk fördelning som enbart utgår från 

stickprovet man har tillhands. 

Den enklaste varianten av bootstrap (benämns ofta naiv bootstrap) förklaras enklast genom att 

man föreställer sig att alla observationerna man har tillhanda ligger i en påse. Sedan tar man ut 

en av dem, slumpvis, ur påsen och noterar vad det är för observation. Efter det läggs 

observationen tillbaks och proceduren upprepas tills man har lika många bootstrapobservationer 

som man har i det ursprungliga stickprovet. Man kan också se det som att man skapar en 

fördelningsfunktion 𝐹𝑛 ⋅  baserad på 𝑥1 ,… , 𝑥𝑛 , där 

𝑃 𝑋 ≤ 𝑥𝑖 = 𝑖/𝑛 

Detta innebär alltså att 𝐹𝑛 ⋅  är en diskret fördelningsfunktion, och även en trappstegsfunktion. 

Viktigt att notera är att det nya stickprovet, bootstrapstickprovet, högst troligtvis innehåller 

dubbletter av en del observationer och saknar andra. Med hjälp av bootstrapstickprovet 

kalkyleras sedan statistikan av intresse, till exempel medelvärdet. Detta medelvärde kallas 

analogt för bootstrapmedelvärde (𝜃∗) och kommer med stor sannolikhet skilja sig från det 

ursprungliga stickprovets medelvärde. Idén med bootstrap är att en dator kan räkna ut väldigt 

många bootstrapmedelvärden utan några större problem, och dessa ger en bra indikation på 

stickprovmedelvärdets spridning. Ett konfidensintervall baserat på denna metod kan skattas på 

flera olika sätt. 

3.3.1. Percentilintervall 

Ett konfidensintervall baserat på percentilmetoden räknas ut genom att man drar 𝐵 st 

bootstrapmedelvärden, döpta 𝜃 1
∗, . . ,𝜃 𝐵

∗ , där man sorterat dem i storleksordning. Ett 

konfidensintervall skapas sedan av 

 𝜃 ∗ 𝛼/2 ,𝜃 ∗ 1−𝛼/2   

där 𝜃 ∗ 𝛼  är den observation som är större än 100𝛼% av resten. 

Till exempel skapas ett ensidigt 95%-igt (𝛼 = 0.05) konfidensintervall som 

 𝜃 ∗ 𝛼 ,∞  

Om man till exempel har B = 100 bootstrapmedelvärden så blir 𝜃 ∗ 0.05  det 5:e minsta värdet. 

Denna metod är användbar om bootstrapfördelningen över 𝜃 är symmetrisk (som till exempel 

normalfördelningen). Tyvärr blir signifikansnivån på konfidensintervallet opålitlig om 

bootstrapfördelningen är skev, enligt Efron & Tibshirani [5]. 
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3.3.2. Bias Corrected and accelerated 

’Bias Corrected and accelerated’, betecknad 𝐵𝐶𝑎 , är en metod som utvecklats av Efron & 

Tibshirani för att hantera bootstrapfördelningar som inte är symmetriska. Den är krångligare att 

förklara och förstå sig på, men nästan lika lätt att implementera som percentilmetoden. Här 

använder man sig istället av intervallet 

 𝜃 ∗ 𝛼1 ,𝜃 ∗ 𝛼2   

där  

𝛼1 = Φ 𝑧 0 +
𝑧 0 + 𝑧 𝛼/2 

1 − 𝑎  𝑧 0 + 𝑧 𝛼/2  
  

𝛼2 = Φ 𝑧 0 +
𝑧 0 + 𝑧 1−𝛼/2 

1 − 𝑎  𝑧 0 + 𝑧 1−𝛼/2  
  

I detta står Φ ⋅  för den standardiserade kumulativa normalfördelningen, 𝑧 𝛼/2  står för 𝛼/2-

kvantilen för normalfördelningen (𝑧 0.95 = 1.645). Variabeln 𝑧 0 är ett mått på bias-korrigering 

och definieras som andelen bootstrapreplikat som är mindre än stickprovets skattning 𝜃 : 

𝑧 0 = Φ−1  
# 𝜃 𝑏

∗ < 𝜃  

𝐵
 ,   𝑏 = 1,… ,𝐵 

där Φ−1 ⋅  är inversen till den standardiserade kumulativa normalfördelningen. Så som tidigare 

blir det ensidiga intervallet 

 𝜃 ∗ 𝛼1 ,∞  

där  

𝛼1 = Φ 𝑧 0 +
𝑧 0 + 𝑧 𝛼 

1 − 𝑎  𝑧 0 + 𝑧 𝛼  
  

Man kan säga att 𝑧 0 mäter avvikelsen mellan medianen av 𝜃 𝑏
∗ och 𝜃 . Variabeln 𝑎  är ett mått på 

acceleration, och kallas så därför att den mäter skillnaden i avvikelsen från 𝜃  (jämför hur en 

acceleration mäter skillnaden i hastighet). Det går att räkna ut 𝑎  på flera olika sätt, det enklaste 

är genom så kallade jackknife values. Dessa är definierade genom att man tar bort en observation 

ur stickprovet och skattar sin statistika (t ex medelvärdet) utifrån de kvarvarande 

observationerna. På detta sätt kan man göra lika många jackknifeskattningar som man har 

observationer. 
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Låt 𝜃 (𝑖) beteckna skattningen av 𝜃 då observation nr 𝑖 är borttagen, och 𝜃  ⋅  medelvärdet av 

dessa. Då blir 𝑎 , om stickprovet har 𝑛 observationer: 

𝑎 =
  𝜃  ⋅ − 𝜃  𝑖  

3𝑛
𝑖=1

6    𝜃  ⋅ − 𝜃  𝑖  
2𝑛

𝑖=1  
3/2

 

Om både 𝑎  och 𝑧 0 är noll förenklas intervallet till: 

𝑎1 = 𝛼/2, 𝑎2 = 1 − 𝛼/2 

Med andra ord, då bootstrapfördelningen är symmetrisk, är 𝐵𝐶𝑎 -metoden samma sak  som 

percentilmetoden. Med detta som grund har 𝐵𝐶𝑎 -metoden använts genomgående under detta 

arbete. 

Den naiva bootstrapmetoden beskriven under detta delkapitel är effektiv på det sättet att man 

inte behöver några fördelningsantaganden om materialet man har tillhanda. Däremot måste man 

anta observationerna som oberoende. 

3.4. Konfidensintervall med hjälp av spatial block bootstrap 

3.4.1. Block bootstrap 

Om man anser att man har ett beroende mellan variablerna, bör man så som angavs i delkapitlet 

ovan inte använda den naiva bootstrapmetoden. Anledningen till varför vanliga metoder inte 

fungerar när man har beroende går att illustrera med hjälp av figuren nedan (Figur 3.4.1.1).  

 

Figur 3.4.1.1: Tänkta observationer tagna från en sinuskurva. 

Antag att man har observerat en stokastisk process av något slag vid tolv tidpunkter, och att 

dessa tidpunkter ligger grupperade i tre grupper så som figuren visar. I och med att 

observationerna ligger grupperade som de gör, kommer deras respektive värden att vara nära 

varandra också. Med vanliga metoder skulle man kunna räkna ut ett konfidensintervall för 
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processen baserat på dessa tolv punkter, och få ett ganska snävt intervall på grund av antalet 

observationer. Men i princip skulle man ha lika mycket information av den stokastiska processen 

om man använder sig av medelvärdet av de tre grupperna, eftersom de ligger så tätt inpå 

varandra. Så med andra ord skulle intervallet som är baserat på tolv observationer vara alldeles 

för snävt, och ett intervall som är baserat på tre observationer (medelvärdena av de tre 

grupperna) skulle bli mer pålitligt. 

I Figur 3.4.1.1 är observationerna utlagda irreguljärt (det vill säga, på olika sort avstånd). Detta 

innebär problem för de metoder som strax ska tas upp, och därför presenteras de metoderna 

enbart för fallet då 𝑡 är reguljärt (det vill säga, lika stort avstånd mellan alla observationer).  

Ett annat exempel på tidsberoende mellan variabler, är om man mäter temperaturen i Umeå 

varje dag under en viss period. Den temperatur man mäter under en viss dag blir högst troligen 

beroende av vad temperaturen var dagen innan. Detta är vad man kallar en tidsserie, när man 

mäter samma sak vid flera tidpunkter. 

En tidsserie kan skrivas 

 𝑋 𝑡 ∶ 𝑡 ∈ ℤ  

som då står för temperaturen vid tidpunkten 𝑡. Den tidsserie som behandlas här är alltså reguljär 

– det är samma avstånd mellan alla mätningar.  

Metoden block bootstrap är en välkänd metod för att handskas med material där en 

beroendestruktur har kunnat påvisas. Där man i den naiva bootstrapvarianten drar en 

observation i taget drar man här istället flera stycken intilliggande observationer. Man kallar 

dessa observationer för ett block. Dessa block kan läggas ut på olika sätt, till exempel helt 

slumpvis, vilket brukar kallas Moving block bootstrap (MBB). 

MBB går ut på följande: Antag att den stationära processen 𝑋 ⋅  mäts i punkterna 𝑡1 ,… , 𝑡𝑛 , och 

att man är intresserad av att skatta 𝜃, som är en godtycklig funktion av processen (till exempel 

väntevärdet). Låt 

ℬ𝑖 =  𝑋 𝑡𝑖 ,… ,𝑋 𝑡𝑖+𝑙−1   

vara blocket med längd 𝑙 som startar i 𝑋 𝑡𝑖 , där 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁, och 𝑁 = 𝑛 − 𝑙 + 1 (Se Figur 3.4.1.2). 

Denna längd går antingen att se som ett avstånd eller, eftersom avståndet mellan alla 

observationer är detsamma, som antal observationer. 
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Figur 3.4.1.2: Olika överlappande block tagna med hjälp av Moving block bootstrap. 

Dra sedan 𝑘 st block med återläggning ur mängden  ℬ1 ,…ℬ𝑁 , som då kan noteras som 

ℬ1
∗,… ,ℬ𝑘

∗ . Notera att vardera av dessa block innehåller 𝑙 st observationer. Med andra ord, då det 

finns 𝑘 block, finns det totalt sett 𝑚 = 𝑘𝑙 observationer i blocken ℬ1
∗,… ,ℬ𝑘

∗ . Låt dessa 

observationer noteras 𝑋1
∗,… ,𝑋𝑚

∗ . MBB-versionen av 𝜃  blir då 

𝜃𝑚
∗ = 𝑇 𝐹𝑚

∗   

där 𝐹𝑚
∗  är den empiriska fördelningen för 𝑋1

∗,… ,𝑋𝑚
∗  och 𝑇 ⋅  en funktional av 𝐹𝑚

∗  (till exempel 

väntevärde). I detta arbete används detta för att skatta väntevärden, så skattningen förenklas till 

medelvärdet av observationerna: 

𝜃𝑚
∗ =

1

𝑚
 𝑋𝑖

∗

𝑚

𝑖=1

. 

Denna metod har dock en stor nackdel, de första och sista observationerna har mindre chans att 

hamna i ett slumpvis valt block än vad de i mitten är. Därför ändrar man lite grann i definieringen 

och säger att ett block som startar i en punkt mellan 𝑋 𝑡𝑁  och 𝑋 𝑡𝑛  helt enkelt börjar om från 

början av tidsserien och fortsätter där. Denna modifiering kallas Circle block bootstrap (CBB) [6]. 

Skulle man sätta blocklängden till 1 i endera MBB eller CBB blir metoden identisk med den naiva 

metoden. 

Längden 𝑙 av dessa block bestäms utifrån hur processens beroendestruktur ser ut, om man kan 

vara säker på att processen i punkten 𝑋 𝑡𝑘  bara beror av de 10 intilliggande värdena sätter man 

𝑙 ≥ 10. Man kan säga generellt att man bör ha större blockstorlek om man har ett starkare 

beroende. Sedan använder man dessa block ℬ𝑖  på liknande sätt som vid naiv bootstrap - det vill 

säga att man plockar blocken slumpvist och använder observationerna inuti blocken för att skatta 

𝜃. Sedan används 𝐵𝐶𝑎 -metoden för att skatta konfidensintervall baserat på dessa skattningar. 

Skulle man ha datamaterial som inte ligger snyggt på en diskretiserad tidsaxel, så är det inte 

säkert att dessa metoder fungerar.  
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3.4.2. Spatial block bootstrap 

Det datamaterial som hanteras i detta arbete är 3-dimensionellt, och dessutom inte diskretiserat. 

Istället för tidsserien 𝑋 𝑡  behandlar man nu: 

 𝑋 𝒔 ∶ 𝒔 ∈ 𝒮  

Här är 𝒔 en punkt i det 3-dimensionella rummet.  

Den generella metoden för spatial block bootstrap som används här är, spatialt sett, en 

generalisering av den 1-dimensionella block boostrap-metoden. När man tidigare la ut block 

längs en tidsserie lägger man nu ut kuber, med sidlängd 𝑏. Figur 3.4.2.1 nedan illustrerar hur 

detta skulle kunna se ut i ett 2-dimensionellt rum, där man lagt ut en kvadrat och kollat vilka 

observationer som hamnat inuti.  

 

Figur 3.4.2.1: I ett område som innehåller 10 observationer läggs en kvadrat ut slumpvist och 

observationerna (kryssen i figuren) inuti kvadraten noteras. 

Dessvärre finns ingen välutvecklad teori bakom hur storleken på 𝑏 ska bestämmas, eller om det 

över huvud taget bör vara en kub som används. I detta arbete provas det olika storlekar på 

kuber, det vill säga olika val av 𝑏. Det testas även sfärer med olika radier. Sidlängden på kuben 

(eller radien på sfären) kan bestämmas efter ett variogram (variogram förklaras nedan) som 

skattning på det spatiala beroendet. Därefter sätts ett värde på 𝑏 som överstiger detta. Den 

tidigare definitionen av blocklängd som antalet observationer inuti blocket går dock inte att 

generalisera till det 3-dimensionella fallet utan här definieras 𝑏 som ett avståndsmått istället. 

När man väl har hittat en skattning av 𝑏 använder man den blocklängden för simuleringen. Man 

lägger ut hyperkuber slumpvis och räknar antalet observationer som hamnar inuti. Detta 
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upprepas sedan till man har (ungefär) lika många observationer som i det ursprungliga 

materialet, och sedan kan man skatta parametern 𝜃 med 𝜃∗ som är uträknat från 

bootstrapobservationerna. Efter detta gör man på samma sätt som i delkapitel 3.3, det vill säga 

naiv bootstrap, och använder 𝐵𝐶𝑎 -metoden för att skatta konfidensintervall. 

3.5. Variogram 

I det tidigare 1-dimensionella fallet där man tittade på temperaturen i Umeå, vill man kanske 

prediktera morgondagens temperatur. För att kunna göra det måste man skaffa sig en 

uppfattning av hur stort beroendet mellan observationerna är, med avseende på tiden. Vid 

tidsserieanalys använder man sig då av den så kallade autocovariance-funktionen [1]: 

𝛾 ℎ = 𝐶𝑜𝑣 𝑋 𝑡 ,𝑋 𝑡 + ℎ   

Här står ℎ för ”lag”, eller avståndet mellan två observationer. Om man mäter varje dag och  

jämför dagens observation med observationen för 10 dagar sedan blir således ℎ = 10. Genom att 

analysera tidsserien kan man kanske förenkla detta till 

𝛾 ℎ =  
𝐶𝑜𝑣 𝑋 𝑡 ,𝑋 𝑡 + ℎ  ,  ℎ ≤ 𝑎 

0,                                             ℎ > 𝑎
  

Med andra ord, observationer som ligger mer än 𝑎 tidssteg från varandra anses vara oberoende 

av varandra.  

I det spatiala fallet blir det lite krångligare, beroendestrukturen kan vara helt olika beroende på 

vilket håll man tittar åt. Man använder då den mer generella formeln för beroendestruktur, det 

så kallade variogrammet: 

2𝛾 𝒔1 − 𝒔2 = 𝑣𝑎𝑟 𝑋 𝒔1 − 𝑋 𝒔2   

Notera att 2𝛾 𝒔1 − 𝒔2 = 2𝛾 𝒔2 − 𝒔1 , vilket är rimligt då det innebär att beroendet mellan 

punkten 𝒔1 och punkten 𝒔2 är detsamma som beroendet mellan 𝒔2 och 𝒔1. Funktionen 𝛾 ⋅  kallas 

för semivariogrammet, och är helt enkelt variogrammet delat med två. 

Gör man antagandet att beroendet är lika åt alla håll (isotropi), så kan man förenkla det till [3]: 

2𝛾 𝒉 = 𝐶𝑜𝑣 𝑋 𝒔 ,𝑋 𝒔 + 𝒉   

Variogrammet kan skattas på flera olika sätt, till exempel med hjälp av den så kallade ’Method of 

Moments’-metoden: 

2𝛾  𝒉 =
1

 𝑁 𝒉  
  𝑋 𝒔𝑖 − 𝑋 𝒔𝑗   

2

𝑁 𝒉 

, 𝒉 ∈ ℝ𝑑  

där 
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𝑁 𝒉 =   𝒔𝑖 , 𝒔𝑗  : 𝒔𝑖 − 𝒔𝑗 = 𝒉;  𝑖, 𝑗 = 1,… ,𝑛  

I och med detta blir  𝑁 𝒉   antalet distinkta par i datamaterialet. Denna metod behåller den fina 

egenskapen hos variogrammet, nämligen att 2𝛾  −𝒉 = 2𝛾  𝒉 . Skattningen kräver dock att man 

antar att processen har ett konstant väntevärde.  

I figuren nedan (Figur 3.6.1) syns hur ett teoretiskt variogram skulle kunna tänka sig se ut. Tanken 

är att funktionen stiger mot ett visst värde, som är processens varians. När man kommer 

godtyckligt nära detta värde kan man då säga att man har nått oberoende, att 

semivariogramfunktionen nu förenklats till: 

𝛾 𝒔1 − 𝒔2 =
𝑣𝑎𝑟 𝑋 𝒔1 − 𝑋 𝒔2  

2
=

𝑣𝑎𝑟 𝑋 𝒔1  + 𝑣𝑎𝑟 𝑋 𝒔2  

2
= 𝑣𝑎𝑟 𝑋 𝒔   

Figur 3.6.1 visar hur ett teoretiskt semivariogram kan se ut. Funktionen 𝛾 ℎ  ökar monotont, och 

planar ut då 𝛾 ℎ = 𝑣𝑎𝑟 𝑋 𝒔  + 𝑎, där 𝑎 står för en eventuell så kallad ’nugget effect’. En 

sådan kan uppstå till exempel då man har mätfel. 

 

Figur 3.5.1: Teoretiskt (semi)variogram. 
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4. Utvärdering av metoder 

Det simulerade datamaterialet har stark trend, och för att skatta ett variogram måste man då 

först plocka bort denna trend. Men gör man det så försvinner allt beroende i materialet – det blir 

bara vitt brus kvar. Med andra ord ger det ingenting att konstruera ett variogram för det 

simulerade materialet. Därför används istället olika blockstorlekar, och för varje val av 

blockstorlek har signifikansnivån undersökts med hjälp av 1000 simulerade stickprov. Dessa 

datamaterial består av 1000 observationer slumpvist valda ur det kubiska samplingsområdet som 

beskrevs i delkapitel 2.2 (en kub med sida 500).  

Bolidens geostatistiker har, med hjälp av variogram så som Figur 4.1 nedan, kommit fram till att 

det spatiala beroendet för guldhalter sällan överstiger 15 meter.  

 

Figur 4.2: Variogram över guldhalter, utfört av New Boliden. 

Med detta som grund bör alltså block bootstrap fungera på deras datamaterial om man sätter ett 

𝑏 som överstiger 15 meter, men olika varianter på blocklängden jämförs ändå. 
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5. Resultat 

Tabell 5.1 nedan visar den skattade signifikansnivån för det simulerade materialet, då både kuber 

och sfärer använts. Kubstorlekarna som användes definieras genom deras sidlängd, som valdes 

till olika värden: 𝑏 = 10,20,… ,100. Det användes även sfärer av radie 𝑟 = 5,10,… ,50. Valet av 

sidlängd/radie var något arbiträrt, men med avsikt att få en bra bild över vad som händer med 

signifikansen då dessa variabler ändras. Volymen av en sfär med radie 5 är ungefärligt jämförbar 

med en kub med sida 10 (egentligen inte, men sfären ryms precist inuti kuben och vill man 

jämföra kuber med sfärer så antas det duga), och man kan då få en ungefärlig uppfattning om det 

är någon skillnad på deras signifikansnivåer.  

För att skatta signifikansnivån har 1000 stickprov simulerats, och ett konfidensintervall har 

räknats ut för varje simulering. Dessa stickprov består av 1000 observationer slumpvist valda ur 

det kubiska samplingsområdet som beskrevs i delkapitel 2.2 (en kub med sida 500). 

Signifikansnivån som anges är således andelen konfidensintervall som 'missade' det sanna värdet. 

 

Kuber  Sfärer 

Sidlängd Signifikansnivå  Radie Signifikansnivå 

10 0.036  5 0.036 

20 0.069  10 0.031 

30 0.089  15 0.053 

40 0.045  20 0.068 

50 0.038  25 0.026 

60 0.044  30 0.030 

70 0.030  35 0.030 

80 0.033  40 0.044 

90 0.038  45 0.036 

100 0.033  50 0.030 
Tabell 5.1: Analys av signifikansnivå för olika storlekar av kuber och sfärer. För varje val av sidlängd eller 

radie har 1000 simulerade material om 1000 observationer använts och deras respektive konfidensintervall 

har jämförts med väntevärde. 

Tabell 5.1 visar att det finns en viss skillnad mellan de olika valen av blockfigur, men att skillnaden 

inte är särskilt stor. Bägge varianterna verkar stabilisera sig kring en signifikansnivå på ca 3%.  

Vid låga val av sidlängd/radie är det dessutom extremt sällan som mer än en observation fångas 

samtidigt, vilket leder till att metoden inte blir märkbart annorlunda än naiv bootstrap (som togs 

upp i delkapitel 3.3 - där man antar oberoende observationer och sedan använder 𝐵𝐶𝑎 -metoden 

för att skatta konfidensintervallet). Som referens ges i Tabell 5.2 skattningar av signifikansnivån 

med hjälp av just naiv bootstrap och normalapproximering (den metod som togs upp i delkapitel 

3.2): 
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 Signifikansnivå 

Bootstrap 0.035 

Normalapproximering 0.026 

Tabell 5.2: Konfidensintervall skattade med hjälp av naiv bootstrap och normalapproximering. 1 000 

konfidensintervall har använts för skattningarna. 

Det visar sig att naiv bootstrap ger ungefär samma värden som block bootstrap, medan 

normalapproximeringen ger något högre täckningsgrad. Samma antal stickprov som tidigare 

användes, det vill säga 1000 st.  

För Bolidens gruvmaterial kollas också olika kub-/sfärstorlekar, resultatet av detta syns i Tabell 

5.3 och Tabell 5.4. De gruvdata som använts för detta är samma som tidigare, från Östra Åkulla i 

Kankbergsgruvan.  

Sidlängd Lägre gräns på konfidensintervall 

10 3.3041 

15 3.2705 

20 3.2613 

30 3.2142 

40 3.2151 

50 3.2259 

60 3.2377 

70 3.2069 

80 3.2122 

90 3.2290 

100 3.1538 

200 3.3492 

300 3.4858 

Tabell 5.3: Lägre gräns för konfidensintervall med olika kubstorlekar. För varje konfidensintervall har 1000 

bootstrapiterationer använts. Datamaterialet som använts är mineraliseringen Östra Åkulla i 

Kankbergsgruvan. 

Tabell 5.3 tyder på att man får samma svar oavsett sidlängd på kuberna man lägger ut, så länge 

man inte gör blocklängden för stor. Det bör också påpekas här att datamaterialets område är ett 

rätblock med sidorna 311x237x252, och en kub med sida 300 täcker alltså nästan hela 

observationsområdet. 
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Radie Lägre gräns på konfidensintervall 

5 3.3108 

10 3.3143 

15 3.3085 

20 3.3112 

25 3.3060 

30 3.3040 

35 3.3118 

40 3.3178 

45 3.3640 

50 3.3339 

100 3.5083 

150 3.5961 

Tabell 5.4: Lägre gräns för konfidensintervall med olika sfärstorlekar. För varje konfidensintervall har 1000 

bootstrapiterationer använts. Datamaterialet som använts är mineraliseringen Östra Åkulla i 

Kankbergsgruvan. 

Samma slutsats går att dra från Tabell 5.4, det skiljer inte så mycket mellan valet av radie (och 

därmed sfärstorleken) - så länge sfärerna inte blir för stora.  

Vilken sidlängd/radie som bör användas är dock lite svårt att svara på. De största värdena som 

använts här ger dock otvetydigt felaktiga resultat: de är så stora att de nästan täcker hela 

materialet, vilket betyder att en utlagd kub/sfär kommer plocka upp nästan alla observationer 

och den lägre gränsen för konfidensintervallet kommer likna medelvärdet (som ett extremfall, 

har man en kub/sfär som är större än materialet så kommer alla observationer plockas upp varje 

gång och varje bootstrapskattning av medelvärdet kommer bli samma som medelvärdet i sig).  

Det verkar dock finnas viss skillnad mellan användandet av kuber och sfärer, den lägre gränsen 

verkar konsekvent bli något större då man använder sfärer.  

Jämförelsevis bör sägas att ett ensidigt konfidensintervall framtaget med naiv bootstrap ger en 

lägre gräns 3.4008, när samma material som i Tabell 5.3 & Tabell 5.4 använts. Använder man 

istället ett konfidensintervall baserad på normalfördelningen fås 3.3799. Bolidens toppkapning 

(min(X,50)) ger 3.2312.  
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6. Diskussion 

Ett problem med simuleringen som uppstod var att den saknade beroendestruktur, och endast 

hade en väldigt stark trend i materialet. Därmed blev det inte möjligt att använda variogram för 

att skatta beroendet - då skulle man vara tvungen att först ta bort trenden vilket skulle ha lett till 

att endast vitt brus återstod. Istället för att försöka förbättra simuleringen, så har olika storlekar 

av blockfigurer testats (se Tabell 5.1). Det som testades var kuber med sidlängd 10,20,...,100 

samt sfärer med radie 5,10,15,...,50. Från Tabell 5.1 kan man dra slutsatsen att det inte var någon 

större skillnad mellan användningen av sfär eller kub. Signifikansnivån stabiliserar sig för bägge 

kring 3%. Detta skulle kunna bero på att de simulerade observationsvärdena (som ligger uniformt 

i samplingsområdet) inte är tillräckligt täta för att fånga beroendet - eller trenden - bland 

kuberna. Det skulle också kunna förklara varför man får liknande signifikansnivå när man antar 

oberoende (så som vistats i Tabell 5.2). 

Tabell 5.3 och Tabell 5.4 visar att det finns viss diskrepans mellan användningen av sfärer och 

kuber när man genomför bootstrapmetoden. Användning av sfärer verkar genomgående ge 

högre värden på det ensidiga konfidensintervallets lägre gräns. En återstående fråga är hur pass 

annorlunda resultatet av simuleringen hade blivit om man använt sig av borrhålsliknande 

algoritmer vid simuleringen.  

Något som inte tagits upp i detta arbete är kriging, vilket är en metod där man interpolerar för att 

få fram värden där man saknar observationer. På så sätt kan man bestämma väntevärden av 

spatiala processer. Eventuellt skulle detta kunna ge bättre svar som den bootstrapmetod som 

tagits fram här. Att använda kriging är dock också problematiskt, om man inte anser att 

processen är konstant med avseende på positionen. Detta antagande - isotropi - är dock tvunget 

för att få en skattning av ett variogram, och har alltså gjorts även i detta arbete för att få ett hum 

om storleken på boostrapfigurerna.  

Antagandet om isotropi stämmer nödvändigtvis inte överens med verkligheten då värdemetaller 

så som guld tenderar att finnas i stora koncentrationer i så kallade ådror. Alternativet till isotropi 

är anisotropi, där man låter beroendet bero på riktningen. Detta blir väldigt svårt att skatta, då 

det från en given punkt finns oändligt många riktingar man kan gå åt och man behöver då mycket 

information om hur materialet ser ut för att kunna skapa sig en uppfattning om beroendet. 

Om man ignorerar det spatiala beroendet och antar att man kan använda normalfördelningen 

när man gör konfidensintervall så får man svar väldigt snabbt, och åtminstone för 

guldbestämningen verkar det inte bli jättestor skillnad mellan att göra så och att genomföra 

bootstrapmetoden som gjorts här. 

I slutändan kan man se att den framtagna bootstrapmetoden ger något lägre skattningar än vad 

den nuvarande toppkapningen ger. Det är dock lite svårt att jämföra metoderna, då den ena 

bygger på den lägre gränsen till ett 95%-igt ensidigt konfidensintervall medan den andra bara är 

ett medelvärde av min(𝑋, 50).  
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Slutsatsen man kan dra av det här är att det verkar vara möjligt att använda spatial block 

bootstrap (eller 3D-boostrap) på datamaterial som dessa, så länge man kan skaffa sig någon slags 

kunskap om beroendet i materialet. Den slutgiltiga bestämningen av blocklängden dock, är och 

förblir en öppen fråga.   
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